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 ן"ר 84 [ר א /
 0 ו | חגופ םיקסיד יכרעמ 845ו0-ל הרזחב

 ו! ם "4 ץ -

 :תוילארשי תואוושה ק6 לע ואדיוו תושיגב

 460555 לו ק"גלמ ּצ
 שסזטק660% לומ 016% תיטוחלא םינותנ תרועקת

 27% 0 י2/עש
 !תו'פצה לע םינוע םה םאה

 ופחג=וו| םםסודויי*י

 ןבש= . 0/8000



 עבצ תוקתעה סוחתב הנורחאה הלימה

 01.6 550 ה .ןאכ איהו ןונק לש איה
 תמרב יעוצקמ רישכמל קוקו התא סא
 .תורשפ אלל עוציבו תוכיא
 ישנא ברקב 500-ה סגד תחלצה ירחא
 םגדה תא טרק האיבה ףראב עוצקמה
 תוטלובה תונוכתה ןיב .םלועב רבודמה
 :ןייצל ןתינ הז םגדל תוידוחייהו

 ואם ,

 עבצב תינחלוש רואל האצוה תנתת םיכמסמ תקפהו תכירעב תושימג םוליצה תוניא

 46 וא 06 בשחמל רוביח תדיחי תרזעב תושימג רשפאמה ילאטיגיד הנומת דוביע  תורחת אלל םוליצ תוכיאב טסקטו תונומת

 רואל האצוה תנחתל 010-550 -ה תכפוה .עבצב םיכמסמ תקפהו תכירעב המיהדמ 400 פסו לש הספדה תיצולוזרבו

 (הספדהו הקירס) אלמ עבצב תינחלוש .ףדה ידיצ ינשמ

 .סופד תוכיאב

 יו ל
 .ידדשמה דויצל טרק אלפנ והשמ דוע

 03-5172062 :סקאפ .03-663721 :םינופלט .61294 ביבא -לח .29536 .ד.ח 10 ירויפיטנומ בוחר :ישאר דרועמ

/.. 

 6 הודו ויצאו קפאדמא לוע םיידעלב םיציפמו םינבוס
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 רחב ךרועה םג
 (=סודסמ5' 0₪30165) ךרועה תריחב
 םג איה ₪0 \642וו85-ה לש
 ישמתשמ ינוילימ לש הריחבה
 םיפידעמש ,םלועה יבחרב בשחמ
 //ם5ד םחא תיבמ שוהה קסיד
 םייגולונכט תונורתי לעב - סוד
 םעטו אילפהל חונ ריחמ ,םיבושח
 ...םינש םתוא הוולמש חבושמ

 וו

 93 ילוי

 //ם5ד=ח₪ לש 68 תרדיס
 עצוממ השיג ןמז העיצמ סו6ודמ]
 לש םינותנ תרבעה בצקו 13705 לש
 /האירקה תוריהמ .היינשל 8
 תוקידבב עיגה םיצבק לש הביתכ
 םיקסידל .היינשל 37.55%-ל וכרענש
 64% לש 80--=ח ןורכז
 האירק עצבמה (5506ז/5אדםפ)
 לש 0466 ןורכזו המידק הביתכו
 .128% דע

 ש/=5ד=חא לש םירצומה וק
 !ם= םיקסיד םויכ ללוכ ווד
 ,171ז8 ,1208 ,85₪8 לש םיחפנב
 8//425 ,340ו8 ,8//256 ,213/8
 .בורקה דיתעב 54081

 ,04/ו48 םעטה

 תוחפ הברה ריחמה
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 ילא אנט

 3 שוגח
 שדח

 תוירחא תונש 3
 םע קוושמה םלועב דיחיה ופש קסיד
 3408 םיחפנב) תוירחא תונש 3
 (הלעמו

 קפסל הנפ אנא :תונמזהו םיטרפל
 ךלש םיבשחמה

 .םלש בלב
 לנוישנרטניא םא.ייא.יא
 מייעב סקינורטקלא
 8 חולישה 'חר
 הוקת חתפ
 03-9240812 ,9233257 .לט
 03-9244857 .סקפ



 תישילשה סלועה תמחלמ

 .חצנמ לע זירכנ 1995-בו הערכהה תוברק וכרעי 1994-

 .זא דע היהש המ דוע היהי אל בושחימה םלוע כייחא

 הפוקתל ועבקי םיבשחמה תומצעמ ןיב תוחוכה יסחי

 תושדח תוירפמיא .םיבשחמה סלוע לש תוימנידל תיסחי ,הכורא

 '90-ה תונש לש הינשה תיצחמב תוחתפתהה תא וביתכי םישדח םירסיקו

 .21-ה האמה לש ןושארה רושעב םג ילואו

 תוימוקמ תוריזב תויושגנתהו סימילא םילורטפ ,תוכרעיהה ינורמת

 ישארב םנברוק תא ובג רבכ החיתפה יבלש .שולש-םייתנשכ רבכ םיכשמנ

 הרשמל רובעל ילאקס רסיקה םיכסה לפאב ,ראצה חדוה מביב .תונחמה

 ןוכנ ,רערועמ יתלבה חצנמה .ןסלוא המואה יבא שרפ לטיגידבו תיגוצי

 תינואילופנה ותפיאשל יוטיב תתל ססהמ וניאש ,סטייג ליב אוה ,םויהל

 איבה ולש תונוחצנה עסמ ,ןואילופנ ומכ .הנכותה םלוע לע טלתשהל

 הזב הז סימחלנ ויה םירחא םיאנתבש - םידיספמה לכ לש היצילאוקל

 תואבצ ושגנתי 1994-ב .יילושמו דרפהיי לש הקיטקטמ תונהל ול סינתונו

 םע .תוומל וא םייחל קבאמב טפוסורקימ תוסייגב י"הלודגה היצילאוקהיי

 .רתכל שדח ןעוט םוקיש דע תויחל ךרטצנ תואצותה

 שומיחה ץורימ

 הלש םילכה לנסרא תא טפוסורקימ הללכיש תונורחאה םינשה תשולשב

 יתלבה תא התשעש ,הלעפה תכרעמ קר אל .הצרעה תררועמ הרוצב

 ףסוא םג אלא ,יפרג שמתשמ קשממל ₪05 ימושי ןיב הרשיגו ןמואי

 ןויליגה ,ושסאס םילילמתה דבעמ .םילועמ םימושי לש האניק ררועמ

 ק0ואפ8 תוגצמה תנכות ,4606885 םינותנה דסמ ,םא6₪1, ינורקלאה

 ינורטקלא ראודו תיתצובק הנכות ,ץ15041 8516 תפש ,קסואד

 םימושי םה ,דועו וצוחטסשפ לש \/0ס 84680075 תסריגב וללכוהש

 תיגטרטסא .תויטנוולרה תוירוגטקהמ תחא לכב הנושארה הרושהמ

 הירוטירט לע שחרתת תערכמה הכרעמה

 ,דיתעל תיטירק לבא ,תיסחי הנטק

 .י"תוילטניא אל" תומרופטלפ לש
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 לע תוטלתשה לש דעיה םגו ירפ תאשונ הלחה ייסוקמ לכב תונולחיי

 דנלרוב ,סוטול וקבאנ דגנמ .יטסילאיה תויהל ךפה תרש/חוקל תוכרעמ

 טפוסורקימל ורשפיאו וז םע וז רקיעב רתוי תונטק םימושי תוטנרצנו

 מבי וליפא .תלטובמ אל החלצהב יילושמו דרפהיי תקיטקט תא ליעפהל

 לגד ביבס תוינוניבהו תונטקה תורבחה הנחמ תא דחאל החילצה אל

 1993 קוא לארשי 6

 - ו-0 ווי

 רדגה לע תבשל הכישמה לבונו 2

 הל ארוק הדרונ יירש הקיטקטב

 ."הרחתמ הלועפ ףותישיי

 םיססהמל סוקמ ראשי אל 1994-ב

 סיעירכמה תוברקב .םיפיעסה ינש לע םיחסופלו

 איה דצ הזיאב טילחהל הרבח לכ ךרטצת

 םע המלשה ןיב הייהת הרירבה .תמחלנ

 דמעמב תוקפתסהו טפוסורקימ לש תויטננימודה

 וא רואנ יטולוסבא רסיקל ןמאנ ןיתנ לש

 ,םייאמצע םיכיסנ לש היצילאוקל תופרטצה

 ,הכ דע היהש המל דוגינב .םרפסמב סחוכש

 התקזחב הייהת אל בוש תיפקתה המזויה

 אלה ,הערכהה קשנ .טפוסורקימ לש תידעלבה

 .ןיטולחל הנוש אוה םידדצה ינש לש ,ידוס

 "= \צוחסשפ אד לע תכמתסמ טפוסורקימ

 , ץסאסזק6-ב שמתשת מבי תננכתמש היצילאוקהו

 4 .ק6-ה תומוח תא ורפל המחלמה לייאכ

 התואמ תעבונ סינוש ךכ לכ קשנ ילכב הריחבה

 שחרתת תערכמה הכרעמה :תענמנ יתלב הנקסמ

 ,דיתעל תיטירק לבא ,תיסחי הנטק הירוטירט לע

 ."תוילטניא אל" תומרופטלפ לש

 טפוסורקימ לש היגטרטסאה

 ,םייולת יתלב םיפיקשמש םישדוח רפסמ הומ

 תא םילאוש ,לטניא לש םיגטרטסאה םג ומכ

 ןיב תדיינ תכרעמל אד תא ךופהל טפוסורקימ החרט המל םמצע

 תווהמ ןניא דחי םג א156-ה תומרופטלפ לכ ,רבד לש ופוסב !תומרופטלפ

 חילצת וליפא .םיינתלושה םיבשחמה רפסממ דחא זוחא וליפא

 ,הדובע תנחת לכמ שאוא ילגר תא קוחדת אד-ש ךכל איבהל טפוסורקימ

 .האצותה תגשהב ועקשוהש םיבאשמל סחיב יספא אוה חוורה

 דדובמ הלש ןיערגהש הרוצב הלעפהה תכרעמ תיינב ,ןכ-לע-רתי

 הדירומ המרופטלפב יולת וגיא הלש םימושיה קשממו הרמוחה ינייפאממ

 לכות םקלח לע) םינוש םינחבמ םיארמש יפכ .םיעוציבה תא חרכהב

 תיברמ ,(הז ןויליגב ייהנושאר ןחבמ תעיסנ :(/וחשסשפ אד'' רמאמב אורקל

 לש ההובגה הרוקתב םיגפסנ רוהט תויביס 32 דוק לש עוציבה תונורתי

 דבוכה זכרמ תא ריבעהל הסנמה ןונכיתל תיטנרהניא וז הרוקת .אד

 .הרמוחה תפשמ רשפאה לככ קחרה - תיטקרטסבאה דוקה תבכשל

 1000 לכמ יכ ,בוט בוריקב ,םיאצומ בושחימה קוש תא םיחלפמ רשאכ

 שוטניקמ יבשחמ םה 90 ,םיילטניא 76 יבשחמ םה 900 בושיח יעונמ

 אל בשחמ אוה 1-ו תוי-8156 הדובע תונחת םה 9 ,הלורוטומ יססובמ

 לש הרטמה ןה הדובעה תונחת 9 םאה .(יזכרמ וא ינימ) ינחלוש

 ,םימיאתמ םיאנתב ,לולע םהמ הזיא !םישוטניקמה 90 וא - טפוסורקימ

 קר קקזנ סהמ ימ !\צוח6ס<-ל תיביטנרטלא תכרעמ לש רשג שאר שמשל

 בולישה לע םויא תווהל מייע רתוי השידח הרמוחב תושמחתהל

 לש הרטמה :הרורב הבושתה !יילטניא תמרופטלפ לע %/:ח00ש5"

 הלורוטומ תומרופטלפ לע לפא לש 5ץ56חו 7 תא דדובל איה טפוסורקימ

 וא תוילטניא ,תויביטנרטלאה תומהופטלפה לכ לע טלתשהלו תונשוימ

 .ןיטולחל ןוונתת לפאש דע ,תוי6

 145 דומעב ךשמה



 :0ודוקפא ווד 0
 ...םיסיפדמ .טקש

 איה השדחה 5שוזד0
 ימל רתויב הבוטה הבושתה
 תוכיא תוספדהל קוקזש
 תופיאב ,(עבצב םגו) ל"שב
 יתפומ טקש ,ההובג
 ...הכומנ תולעבו

 ילא אנט
 שדחהרודה-טקש
 עיצמ סודוקפ תספדמב
 ,(4508) הטקש הספדה
 ...ויד/רזיילומכ טעמכ
 םיגוס 5ש/וקד 90-ל - תוכיא
 8) תוכיא בתכ לש םיבר
 תאצוי תוכיאב - (תירבעב
 טיק ףיסוהל ןתינ - עבצ תורכיה ריחמב .ןפוד

 תינועבצ הספדהל עבצ תורחת אלל
 הספדה תוריהמ - םיעוציב מ""עמ ללוכ | ךלש איהו ח"ש 209 א 6 קר

 :םיידעלב םיגיצנ ריינ תנזה ,ש"לס 270 לש
 מ"עב המסידא תומיאת ,החונו תמכחותמ
 ביבא-לת 45 הלואג 'חר תפסוהל תורשפא ,ההובג
 03-5102581 .לט ןיזמ וא/ו דידב ריינ ןיזמ

 0375102584 .סקפ ו
 םיקוושמה לצא גישהל 5/7 90-ל- תוירחא
 0 ; ללוכ .האלמ תויהחא םייתנש

במב םידמוע
 .םירחבומה .סודו2שא קר .שארה ןמזה ןח

 םיציפמ תמישר
 ןורוד;057-236476 ,בשחמה תיב עבש ראב וש 02793235 ,ןטקמ ;02:247332 ,לברא ;252783'02 ,דקדמ ;02:259220 ,תבשחוממ היגולונכט םילשורי + .

 ,ד.097824513;0.8 ,םיבשחמה זכרמ ינ.ג הינתנ וש 03:9367376 ,לבוא לאירא וש 057-279095 ,דנלורקימ ;057-236633 ,לסיפמא ;057:431225 ,םיבשחמ
 הנפאדש תרצנ א 06:333517 ,םיבשחמ ןרע ;06:343338 ,םיבשחמ .ר.ק.ח.מ הרדח וש 09:347659 ,לג ןורוד קחצי תיב ₪ 09-650550 ,םיבשחמ רצמ ;6
 םר קרב ינב ₪ 03-9653591 ,םיבשחמ ידימ צ"לשאר וש 06585094 ,לוק שיח ןאש תיב ₪ 08:540244 ,הדמולו םיבשחמ .א דודשא ₪ 06:564004 ,רטויפמוק
 08450676,ףיכו םיבשחמ תובוחר וש 03:5525585 ,םיבשחמ תימדת םי תיב ₪ 03:790712 ,בשחמה תיב ;03-5705330 ,םיבשחמה זכרמ ;03-799134 ,םיבשחמ
 .ה.ק.ד ןולקשא =ש 09587843 ,םיבשחמו תרושקת רימל הילצרה וש 5719686'03 ,שגד םייתעבג ₪ 037515511 ,ל.ל.מ ;5745367'03 ,םיבשחמ םר ןג תמר =
 ,רטנס .ג.א.מ ;03:664855 ,סופמילוא ביבא לת וש 09:973692 ,ןדילא אבס רפכ ₪ 03-9248557 ,קטאגמ הוקקת חתפ = 051-29888 ,םיבשחמ ץח :;6
 ,ןורש ילא לייחה תמר וש 03:933049ו ,םוק ייה ןומיר תג וש 03-5286830 ,דגימ 035617274 ,טנ.יס.יפ ;03:5601116 ,םינוכימ ;03-200606 ,ןקפוא ;:; 3
 .051-885999 ,פמוקלא תג תירק . 918108'02,הבשחמ שמש תיב ₪ 06936367 ,מ"עב בהל .א.י רזעילא הדש וש 06:527683 ,מ"עב 8.0.0 הלופע ₪ 04724479 ,םיבשחמ תוכרעמ רהנש קילאיב תירק ₪ 047728210 ,קטאידמ ;04411048 ,םיבשחמ דיתע הפיח ₪ 07371750 ,םיבשחמ ןוכימ תליא ₪ 09:901347 ,קוקיפ ןורשה דוה = 93492181
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 םיבשחמ ןרצי דוע אל

 הלודגה הדיחיה םיבשחמה תרבח איה 18%ש סיעדוי םיטע 4

 סיגצש סיעדוי םג םיטעמ .ינאירוקה 5/1516 ןרצנוקמ רתוי

 תויתוכיאה םיבשחמה תורבח יייע םירכמנה םיבר (סירוטינומ)

 םיעדוי תוחפ דוע .541/1511א6 ידי-לע םרובע םירצוימ

 םיבשחמ קפסל לגוסמה סלועב דיחיה ןרציה איה 5151א0-ש

 סאה סיטרכו ןורכיזה יבבשמ לחה ,הרבחב סתומלשב םסירצוימה

 .תוספדמו תודלקימ ,םיקסידב הלכו

 סשה ךרובע לבא ,ונלש רוביצה יסחיב ןבומכ איה המשאה

 ,תוכיאל תללוכ תוירחא :דחא רבד רמוא בשחמה לע 519

 תיתיישעתה הרבחה קרש תוירחא .בשחמה יביכרמ לכ תא הפיקמש

 .קפסל הלוכי םלועב הלדוגב 18-ה

 סםתפטו6

 םםושפטוס

 51506 יבשחמ תא תידעלב תקוושמ קט-ייה התלד
 הלעמל לש ינכט תווצ ,לארשיל הרבחה לש יסנניפ יוביג םע .לארשיב
 תתל םילוכי ונחנא .הרחתמ אלל יטסיגול ךרעמו םיחמומ 20-מ
 תורישה תא וניתוחוקללו הל יוארה קווישה תא 50151א0-ל
 .לארשיב רתויב בוטה

 עדילא 6



 מ''עב רואל האצוה עדילא

 ביבא-לת '16 ראה תרצות יחר

 61091 ,ביבא-לת 9237 .ד.ת

 03-6966231 :ןופלט

 03-6963080 :סקפ

 עדילא הדוהי :ךרוע

 עדילא רמת :בוציע

 איג דיוד ,רימא-יבוש המר :הקיפרג

 וריבש הליג :םוסריפ

 ללד הנאיד :םילונמ

 ןמדלוג ברימ :םילילמת דוביע

 :דדוב ןוילג ריחמ
 מייעמ ללוכ חייש 0

 תליאב חיש 0

 :תונוילג 10-ל יונמ
 מיי'עמ ללוכ חיש 9

 :תונוילג 25-ל יונמ
 מייעמ ללוכ חייש 9

 קס 0/2185 לש תילארשיה הרודהמה

 לש ידעלב תויוכז הזוח תחת רואל תאצוי

 .קרוי וינמ 2: 0סזתתוונתוסבטסהפ תרבח
 רוקמב ועיפוהש םירמאמל םירצויה תויוכז
 קס 0/5 לש תיאקירמאה הרודהמב

 21 סחותוטת|40008 תרבחל תוכייש

 לש סושר ןמיס אוה 0 6/2186

 - 20 סחנתווגת! 08

 יתכרעמה רמוחה ראשל םירצויה תויוכז
 האצוה עדילאיי לש םה סגרותמה חסונלו

 תילארשיה הרודהמה וגול .יימייעב רואל

 תורומש תויוכזה לכ .םושר ןמיס אוה
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 עדימה .תועדומ לש ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 "ססרפמה סורופ"ו "לארשי קזבמ" סירודמב
 אוהו רכדב תועגונה תורכחה יי"ע ונל רסמנ
 תומשה .תידעלבה ןתוירחא לע םסרפתמ
 סה סירמאמב סיעיפומה סינושה םיירחסמה
 .תוסחוימה תורבחה תולעבב םיירחסמ םינמיס

 תז,צ אא טס]וצתוהפ 6.

 16 102051 11882002 51. 101-הצצ1
 פא

 ו: +1
 פא: + 972 - 0

 םטווסז 6ט0ג 3

 דרוש 157361 נוסח 0[ 6 א4021א

 קטסו\5ת66 טת66ז 06!1ה56 [תסחו 2

 (>סחוחוטתו 31:05 (0סחוק התל 146 זו

 אסיא צץ סז. 01וסח8ו :ו6חופ הקק6התהק ןח

 6 א 40 471אמ / 57361 ם6ווגסה 1

 \אסתס סח ק1ח8|]ע קט1ו5ח66 זה 16 5
 ם4ווגסה 01 א 1/40/4218 גס 6

 סקעת קת קזסקשחע 2
 (>סחו חו טח10811005 (סחו קת

0 

 (>ס חוחרוגחוס81ג0ת סח קץ

 1! חקתופ ח:56/60. 0 ו 53
 806 חוג 0 2101 00

7 
= 

 לטוט :תורש תכשל.וידרטס ןיזיד :דומיע תנכות
 ןורהא תיכירכ .א"ת ,לק וסופדו תוחול .סקיפרג

0 - 

 פא 5

 1993 רבוטקוא ,11 ןוילג תילארשיה הרודהמה | 0 א

 ו!9₪ג6+ו שסוזוסא 6 אוג6?זאמ / 18611 טסודזסא אס 0008 3

 קארש"

 !עיגה "םאס"ה ןדיע :תומגמ 6
 םייוארה םינושארה םיבשחמה שדוחה ועיפוה םיכורא הדיל-ילבח רחאל

 .(קסא) ייבשחוממ ישיא ןעייסיי ראותל

 בוט ףסכמ בוט םע בוט 4
 :קושה ביתכתל ענכהל וצלאנ ןיטינומה תובר םיבשחמה תורבח םג

 .רתוי ךומנ ריחמב רתוי בוט ךרע םיצור

 אפדושגפ-ל 501 םינותנ ידסמ יתרע 0

 .סקינוי תוכרעמו םייזכרמ םיבשחמל םילבגומ סניא בוש 501. ידסמ

 .20 .תותשרב םג רשפא

 הנועאר ןחבמ תעיסנ .שוחטסשפ אד 8
 .תונוש תומרופטלפ לעו תורחא תוכרעמ לומ אד לש תונושאר תויתאוושה תואצות

 רתוי הבחר הפקשעה תדוקנ 0
 .שטניא 17 יגצ לש הריקס

 תרתוימ אל תוריתי 2
 .םיקסידה דחא תליפנ לש הרקמב םינותנ לע םיניגמ ₪41 יכרעמ

 .קוש תריקס

 845ו6-ב הרזחב 4
 .הקיתווה תונכיתה תפש לש רתויב םינכדועמה םיטקלאידה לש הריקס

 ואדיוול ןכ הז ןויד 6
 בשחמה לומ םג ךכב ןודל רשפא .שגפהל ידכ עוסנל םיבייח אל

 .ואדיווה תמלצמו

 תיטוחלא םינותנ תרושקת .הדלונ שפוחל 1
 .רשקה תא דבאל ילבמ דרשמה תא בוזעל ךיא

 תושיגנ וא םיממק 7
 או(4016 םימושיה ללוחמ ןיב האוושה

 .00₪85(4 םסינותנה דסמ ןיבל

 פםוגו6טפ5*+ 2
 .םדומה תרזעב יטמוטוא ןגייחו םינופלט רפס

 הלימ לומ הלימ 8
 16( םילילמתה ידבעמ ןיב האוושה םעפהו

 .\/ סז0061601-)

 ילארשי קזבמ 5
 .תוילארשי תורבח לש תועדוהו תושדח



 :(/גת6סוא8 אז

 הדובעה תונחת תסכמ

 תיתימאה הרטמה \צוחשסשפ אך ביבס המוהמ בור

 יכ םכל רמוא ינא .דוביאל תכלוה הז רצומ לש ומויקל

 טלחומו יפוס חוסיכ - הדיחיו תחא הרטמל הרצונ אד

 לע ידעלבה ךלמל ?6-ה תכיפהו הדובעה תונחת קוש לש

 הנקסמל יתעגה ךיא ריבסהל יל ונת ,עגר ,עגר .הדובע ןחלוש לכ

 .תיביטקובורפה

 םיבשחמל הלעפהה תוכרעמ תוחתפתה רחא בקועש דחא לכ ,יתעדל

 ,טפוסורקימ המל :האבה הלאשל ,רחואמב וא םדקומב ,עיגי םיינחלוש

 תוביבסל סימושיו ק6-ל הלעפה תוכרעמ תריכממ קתע ןוה החיוורמש

 תדייניי הסריג לע ףסכו היגרנא האיצומ ,שוטניקמו 05/2, \שוח4ספ, 5

 לע 05/2 לש קושהמ תאצוי טפוסורקימ המל :05/2 לש "תומרופטלפ ןיב

 תסנכנ איה ומוקמבו ,םייח קוקשל ליחתמ ףוס ףוסש ,לטניא תומרופטלפ

 !תורז תומרופטלפ לע האקתפרהל

 לש קושה תא תוריהזב החתינ טפוסורקימ יכ תרמוא ילש הירואיתה

 ףדור הליצש הרבח) 50א לש החלצהה רופיס תא דחוימב - הדובע תונחת

 קוש :תענמנ יתלבה הנקסמל העיגה איהו - (םינש הזמ סטייג ליב תא

 .ינימה יבשחמ קוש תא רבעב הנייפיאש הרוצב גהנתמ הדובעה תונחת

 ןורקיעה ,תושופחתבו םינקחשה תומשב ,חונימב םילדבהה לכ םע

 הנוכמ איה (בשחמ ינימ ומכ) הדובע תנחת .רבדה ותוא אוה יסיסבה

 (קאסקח|םד חצ ,ידוחי ,ידעלב) יניינק דבעמ לע תססובמה תיסחי הרקי

 תושעל סיסנמ הדובע תונחת לש םיקוושמה .תיניינק הלעפה תכרעמו

 ,םיניינק אלו "םיחותפיי םה םהלש תונורתפהו הנוש בצמה וליאכ םשור

 .ךכ אל הז לבא

 וא ,8שא-ב תורחתהלו 5086 דבעמ שוכרל לוכי דחא לכ תיתרואית

 תיינבל וב םישמתשמה םינרציה תצובקל ףרטצהלו או!85 בבש תונקל

 םיטעמ לבא ,(לטיגידב הלכו סקיפרג ןוקיליסמ לחה) הדובע תונחת

 תיספא איה תונוש סקינוי תומרופטלפ ןיב עונל תלוכיה .תאז םישוע

 .קשממה קמועל רדוח אל וליפא תוכרעמה ןיב ןוימדהו

 תוססובמ תונחת לש טעמכ הדיחיה תירוקמה תחתפמה איה 5

 ללכ ךרדב ,התוא תוקחל תוסנמ תונטק תורבח טעמ קרו 6

 ןיא לבא ,או185-ב ןהיתש תושמתשמ לטיגידו סקיפרג ןוקיליס .ןוישירב

 טקלאידב םילדבהה תמחמ הנחתל הנחתמ סושי ריבעהל תורשפא

 דבעמה תיתרואיתש תורמלו 41/ק84-ל תבייוחמ םג לטיגיד .יסקינויה

 אפלא תנחת סע יניצר ןהצי ףא וניאר אל דוע ,בחרה קושל ןימז הזה

 מבי ,ולופא/דרקפ טלויה יבגל ליינכ .לטיגיד לש וזל תיביטנרטלא

 איה ולש סקינויה תנחת יכ ןעוטה רחא דחא לכו (0סוא6ז513(ו00)

 ךסוח רבדה יכ איה סקינויב םישמתשמ םהש הדיחיה הביסה .י'החותפיי

 החותפ סקינוי לבא ,ספאמ הלעפה תכרעמ חותיפ לש מאמה תא םהמ

 הדובע תנחת שכור התא םא ,לעופב .רוביצ יסחי לש תועמשמב קר

 ןרציה לש תיניינקה סקינויה תסריג ךותב דימ אלכנ התא ,תחא הרבחמ

 .תרחב וב
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 ?נאי\רטה סוסה

 תא ההזמ טפוסורקימש עגרב

 לש םייבשחמ-ינימה םימוטפמיסה

 הלש הזונגורפה ,הדובעה תונחת

 תוליבקמהמ תורישי תעבונ

 סקינויה סלועל ןת :תירוטסיהה

 ,הפידע הלעפה תכרעמ תרוצב ,הלק הספיחד

 לש יטסימה החוכ לש יוביגו האנ קשממ םע

 .םיפלק ןיינבכ טטומתי אוהו ,טפוסורקימ

 תונחת לש ןרציל רתוי ססוק תויהל לוכי המ

 לש םיישקה תא חוכשל רשאמ הדובע

 ידי לע םילהונמה םינקת םע תומיאת

 טושפו ,א(0ד]ח-ו א-\שוחשסא5 ומכ ,תודעוו

 ול הלעי הז !טפוסורקיממ אד ןוישר תונקל

 םע תיטמוטוא תומיאת ול חיטבי ,תוחפ

 וזש) הנכותו הרמוח ירצומ לש הבחר הצובק

 י ("תוחיתפיי לש תיתימאה תועמשמה

 ג " תא םיאתהל ול רוזעת וליפא טפוסורקימו

 ו !ולש הרמוחל תכרעמה

 . : תמאב סכחותמה קלחה ליחתמ ןאכ

 8 לש ינאיורטה סוסה תיגטרטסאב

 . בוט סוקמ תספות א1-ש רחאל .טפוסורקימ

 ! שומה םילגרתמ סישמתשמהו הדובעה תונחת לע

 | 0 לכב ו/וחטסשפ" לש השוחתלו הארמל

 קש 0 : .לרמגל רחא רואב הארי 70-ה ,ייסוקמ

 הדובע תונחתל 26 ןיב תוציחמה סואתפ

 לומ םיעוציבה תאוושמ זאו ירמגל תולפונ

 הברהו - הטושפ רתוי הברה תישענ ריחמ

 .הדובע תונחת ינרציל תינלטק רתוי

 ,דחא דצמ ,ק6 לש תצאומה תוחתפתהה

 הדובע תונחת לע אד ליטתש הסמעמהו

 ודעונש וצוחצסש5 ימושי ץירהל ןויסנב

 ןיב רעפה תא ורגסי ,ינש דצמ ,ק6-ל רוקמב

 הייהת אל הלא םיאנתב .תוירוגטקה יתש

 הדובע תונחת לש םוימרפה ריחמל הקדצה

 לכ ,רבד לש ופוסב .טטומתי ןהלש קושהו

 תנמ לע ,ול קוקז םויטנפ בשחמש המ

 .לודג ךסמ אוה ,הדובע תנחתכ בשחיש

 תינכותה .מביו טפוסורקימ ןיב ערקל תפסונ הביס וזש תויהל וליפא לוכי

 תארינ תורחא תומרופטלפ לע \/:ח00₪5 תסריג םא קר חילצהל הלוכי

 רותב הייח תא הליחתה אד) אד רמאל יתיצר ,ספוא - 05/2 3.0 ומכ

 סע) 05/2 2.8 ומכ אלו - (ןישוריג לע ובשח הירוהש ינפל ,0

 הלוכי הריגהה תרחא .(ו/סאא ק,ג05 הטעמו או שמתשמ קשממ

 תביבסב וליפא ילואו קסשטזק6 תמרופטלפ לע ,הלילחו סח ,םייתסהל

 תא ןיטקהל הטילחהו ןמזב םויאה תא הטלק מבי יי \ז.סמאד/קואא

 תוינרציה ראש םא קפסב ינא לבא ,טפוסורקימ יסיסכתל הלש הפישחה

 ירחא תורזחמ ןהש הרוצהמ .ןיינעה תא וספת הדובע תונחת לש
 ומב ןראווצ לע לבחה תא תוכרוכ ןה יכ תושח אל ןהש הארנ טפוסורקימ

 .ןהידי

 1993 קוא לארשי ץ -



//> 22/6 | 

 רבועש דבעלה
 דבעמ אוה לימדרוו ל ל

 דיחיה ילארשיה םילילמתה םי , מתה דבעמ

 ןוכנ לפטל עדוי תמאבש

 קר אלו ...םייסחי םיטנופב

 םג אלא ,םיליגר םיטסקטב רובע רבוע לימדרוו

 !םיגוסה לכמ תואלבטב

 יט םישמתשמ 0 ל לעופ לי
 תונכותב בטיה בלתשמו

 בשחוממה דרשמה

 !לארשיב תומדקתמה ,תילגנאב ,תירבעב

 57011 /88-ה לימדרוול
 תויועט ןקתמו תויא קדוב)

 קייודמהו אלמה (תירבעב ת יסו ך 5 ,ת | ע ב
 חותינ לע ססובמ ,רתויב

 חותיפ ירפ - אלמ יגולופרומ

 פפא )503 תנפשבו
 ילגנא 511 08 לימדרוול
 (יטירב וא יאקירמא)

 ללוכה 11850805 ,הלועמ ה 4

 תופדרנ םילימ ןוילימ יצח 7%

 57011 885 םגו ,תוכופהו ומד 5.2 לימדרוו חק 0.
 .תופסונ תויפוריא תופשל שמתשמל ךירדמ*
 - תרומת ('מע 340)
 וי

 !ילרגטניא ל/ת/-!גא בורקב :וגכיה ₪2 ==

 .מ"עב הנכות תסדנה טפוסרטניא | / |(כ | | 1 ו +
 02-721041 :סקפ .02-722533 :לט .91043 םילשורי 4424 ד"ת
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 וידה טרס ןדיע רבע אל דוע

 רזייל תוספדמל םינפומ םירוקרזה לכש ןמזב .העתפ

 5748 אווסאסאוס5 סשב הרבח האב ויד תקרזהו

 .קיתווה וידה טרס לש וחיל סנ אל דוע יכ החיכומו

 וילע הכמ אל תוכיס לש שארו ןשיה דבה טרסב רבודמ אל םנמא

 לכבו ,ןיטולחל טקש ימרת שארו רטסאילופ טרסב אלא ,ןבצעמ רוטריטב

 .עבצ תספדהל תיטקפמוקו הלוז הביטנרטלא שי יכ חכווהל בוט תאז

 ןטקה דרשמל ילאידיאה ןורתפכ 581-144 תספדמה תא תקוושמ ראטס

 לבא (5חו41| 01066, [וסחו6 01066 - בי'הראב יתנפואה רוציקה אוה 50₪0)

 בוטש המ .ןיטולחל ידרוסבאו חכוגמ הזה יקווישה ןויפיאה יתעדל

 .ללכהמ תאצוי הניא 51-144 תספדמהו רחא דחא לכל בוט 5080-ל

 לש הנורחאה הנפואה תא תאזה הנטקה תספדמ הכישממ יללכה בוציעב

 הרוצתה .רוחאמ ריינה תנזהו ,רטסוט ומכ ,הדיצ לע תספדמה תדמעה

 ןחלושה לע תספדמה תספות ותוא חטשה לש רועזימ תרשפאמ תאזה

 דב אלו רטסאילופ טרס הז ,ליעל רומאכ .וידה טרסל הלק השיגו

 בוטה חטשה יוסיכ ,םיזעה םיעבצה

 תורחתהל םילוכי עבצה תודיחאו

 .הליגר הוועש תספדמ לכב

 תומולהמב אלו םיימרת םיעצמאב תישענ ריינל טרסהמ וידה תרבעהו

 360 לש תופיפצב הצירטמ רציימ ימרתה הספדהה שאר .תוכיס לש

 .וידה תוקרזמו רזיילה תוספדמ תיברממ רתוי בוט - שטניאל תודוקנ

 אוה ללמ דומע תספדהבש ךכ ,טסקט תרוש לש הבוגמ רתוי בחר שארה

 .תורוש רתוי וא םייתש תינמז-וב סיפדמ

 שאר סוחב תכתינה ,תינועבצ רטסאילופ תקבא ,תיטסלפ איה ייוידייה םג

 תרצונה הנומתה .השקתמו תקבדנ איה וילע ,ריינל תרבעומו הספדהה

 ויד תוקרזמל תוינייפואה הגיפסו י'תוחירמיי אלל ,ןווג תזע ,הדח איה

 ח6זחוג| \/8א) הוועש תוספדמב םירצונה םיקדסהו םיפוליקה אללו

 תלבקל) דחוימ ריינב ךרוצ ןיא ויד תקרזה תוספדמל דוגינב .(זגה:(ז

 הפוצמ ריינב שמתשהל יאדכ ויד תקרזה תספדמב תובוט תואצות

 ילבמ םוקמב שבייתהל וידל סהוגה ,יתיסרח רמוח לש הקד הבכישב

 ,ליגר ןבל ריינב שמתשהל לכות .(לסקיפה תולובגל רבעמ ריינב גפסהל

 .ךתפדעה יפל רחא ריינב וא ,םיכמסמ סוליצ תונוכמב שמשמה

 ינועבצה םסקה דוס

 תספדמה לש ינועבצה םסקה דוס

 לכל םיאתמה טרסה תריִחב אוה

 :םיגוס השולש ךתריחבל .דיקפת

 4 טרס ,יטמורכונומ טלפל רוחש טרס

 4 טרסו ריינ לע הספדהל סיעבצ

 , [ לק ,רומאכ .םיפקש לע הספדהל סיעבצ

 י .ךרוצה יפל םיטרסה ןיב ףילחהל

 הריחבה עבצ תספדמ םיננכתמ רשאכ

 ךיא הלאשב איה תושעל שיש הנושארה

 וא ךרואל :םינושה וידה יספ תא דירפהל

 םיידוסיה םיעבצה תעברא .טרסה בחורל

 ןאיצ ,רוחש םה עבצ תנומת םירצוי םהמ

 לכ .(ןמגרא) הטנגמו בוהצ ,(ריהב לוחכ)

 רפסמ תחנה ידי לע תרצונ רחא עבצב הדוקנ

 .תונוש תויצרופורפב וז יבג לע וז ויד תובכש

 ךרואל תוכשמנ עבצה תועוצר םהב תוספדמב

 םיעבצה לכל תחתמ רבוע ריינה ,טרסה

 תונוש תועוצר עבוצ שארה לבא ,תינמז-וב

 טקינורקימ ראטס לש תספדמב .םעפ לכב

 ,ךכ םינושה םיעבצב םיעטקל דרפומ טרסה

 רובעל ריינה לע ,הספדהה תא םילשהל ידכש

 סעפ לכ ,הספדהה שארל תחתמ םימעפ עברא

 רוזחל רשפא יא .טרסה לש רחא עבצ עטק סע

 םהב תשמתשה אלש עבצ יעטק לצנלו הרוחא

 תומכ לע רתוול צלאת ללכ ךרדבש ךכ ,רבעב

 תוחפל לבא ,טרסה לע תראשנה ויד לש תרכינ

 תא ךלכלת אלו הלק איה טרסה תפלחה

 .ךיתועבצא

 הל הדעיש הביבסב תספדמה תא ןוחבל ידכ

 א תא יתנקתה .התיבה התוא יתחקל ,ראטס

 5 ,03גוסשגְע בשחמ לע \/וחשס8-ל רביירדה

 2 ראודב ןייעל יתלחתהו תיבב יתוא שמשמה

 ןמזה עיגה בל יתמשש ינפל .ילש ינורטקלאה

 טסקטה יפד ומרענ ןחלושה לעו ןושיל תכלל

 = ,ןבל לע דח רוחש .ירובע הניכה תספדמהש

 ,תרחמל .תיתימא רזייל תספדממ ואצי וליאכ

 תונומתה סע סידליה יל וכיח ,התיבה יאובב

 .ורד לרוק לש 611ק487-ה רגאממ ופלש םהש

 תודיחאו בוטה חטשה יוסיכ ,םיזעה םיעבצה

 .הליגר הוועש תספדמ לכב תורחתהל םילוכי עבצה

 תא תונקל רשפא .תוקבדמ רוצייל דחוימ טרס אוה תפצקה לע ןבדבודה
 לדוג .רוחשב דימת איה וילע הספדההו םינוש םיעבצב תוקבדמה טרס
 רחאל .לבגומ אל הקבדמה ךרואו טרסה בחור לכל עיגהל לוכי תויתואה
 דירפמו תוקבדמה תא רזוג ,תינשטחמהמ טרסה תא איצומ התא הספדהה
 ונלצא .קיטסלפ לע תוספדומ תוקבדמב השענ רבדש יפכ ,סיסבהמ ןתוא
 תרבחמו רפס ,הריגמ לכ לש הלוכתה תא תוקבדמב ונמיס םידליה תיבב
 ,רומאכ ,הז לבא .םג ,םהב תעגל םירומא ויה אלש םימצע המכו -
 גלש תיבל ,ילש דרשמל מאמ ינאש תספדמה וזש אוה רקיעה .ןבדבודה
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 :רואל האצוהב שדח שי

 ו
 ל פוס ולפוהה תרבית? רתו"ב הבה תהה
 ,ןוגראב רואל האצוהל יארחא התא םא
 דחא תימע :בטיה ךל רכומ אבה רופיסה
 קפסמ רחא ,םיטוטרש ךל ןתונ הדובעל
 - תויתאוושה תואלבט םע תואוושמ ךל
 סירויאה םיאב זאו .די בתכב בותכ לכהו
 תורעה ,תורתוכ לע רבדנ אלש ,הקיפרגה
 .תונומת סג ילואו םירוטב דומיע ,םיילוש
 בלשל ,גזמל שי םתוא םיטנמלאמ לכהו

 - הומ תאצל תחא ךרד קר שי .דמעלו

 :תמלשומ הקפהל עיגהלו
 ,ידוחי*ה הנכותה ןורנתפ זס! 4
 םיינכט םיכמסמ תכירעל הליעיה ךרדה
 .םיירחסמו

 ידיוד לשימל רשקתה ,הלועפב ז860/|86ז 4 תגצהל

 .לארשיב חוש יגיצנ ,תוכרעמו הנכת לעי תרבחמ

 ,הביתכל בלושמ ןורתפ ךל שי וישכע

 לש הצפהו ,הקפה ,רויא ,בוציע ,הכירע
 דעו םיטושפ םיירחסמ תוחודמ - םיכמסמ

 .םיבכרומ דועת ירפסל
 םילילמת דבעמ תבלשמ יזוז 4

 תואחסונ ךרועו םלשומ צצו

 תודמוע ףסונב .תואוושמו תויטמתמ

 םע תומדקתמ דומיע תויצקנופ ךתושרל
 ,(הסדמזוסא) טסקטו הנומת בוביס
 תויטמוטוא תורתוכ ,תושגדומ תורוש
 תורשפא וליפאו ,םירוט יוביר ,םיילושב
 ותואב ףונו טרטרופ ינוויכב םיפד בלשל
 .ךמסמ

 מ"עב תוכרעמו הנכות לעי
 51905 לאומש תעבג ,22 ןוירוג ןב "חר

 03-5323185 .סקפ 03-5328173 .לט

 ןיב תמאות =ז8חו866/!6ז 4 - ש רחאמו

 ,סקינוי\ שוטניקמ ,עוואפסו(5 תוביבס
 ₪0 תומרופטלפ 20 - מ רתוי לע תלעופו
 תצובק ירבח לכ סילוכי ,הדובע תונחתו

 סג - ךמסמ ותוא לע דחיב דובעל הדובעה
 תונוש הלעפה תוכרעמב םישמתשמ םה םא
 501 60חשאשת ךתושרל) תונוש תופשב וא
 =זפחוס\860ז 4 קר .(תופש 17-ל סורזואתו

 רויצ ילכ ךרעמ םע תונומת תריצי ךל העיצמ
 תורדגה רחבמ ,טיב 24 עבצ תונומת אובי וא
 תודרפהו ,(ןוטנפ 15, ₪68 ,סצורפ) םיעבצ
 .הנכותהמ תורישי םיעבצ



 הקפאה ובה ב ל

 םיכסי עצוממה שמתשמה יכ ןימאהל יל השק

 ראשי אוה .הלאה תויעבה לכ םע קסעתהל

 .ץץזממסועמ 3.1-1 208 םע

 כ |

 רשאמ םירביירד רתוי םע םויכ תקוושמה ,05/2 2.1 תא המגודל וחק

 רשאכ .םהמ קיפסמ אל תאז לכבו ,\צוחשסאפ לש תומדקומה תואסריגה

 סט1/ע) ץופנו ידמל יתרגיש בשחמ לע לועפל 05/2 תא איבהל יתיסינ ינא

 גוסמ היה אוה לבא ,60-80%-ה ןנוכמ הנקתהה תא עצבל יתיצר (6

 ישאר ךרוע ינא ףוס ףוס) יתחלצה .05/2 יייע (רביירד לוטנ) ךמתנ וניאש

 זאו ןנוכל םירביירד לש אטיב תואסריג אוצמל (06 140 /421א8-ב

 ליעפהל תנמ לע (אטיב בוש) םידחוימ םירביירדל קוקז ינאש יל רווחתה

 יתשפיח כייחא ./68-מ רתוי הבוט הנחבאב ואדיווה סיטרכ תא

 ילע יכ יל העידוה מבי רשאכ רמגנ ליגרתהו ילש תשרה םאתמל םירביירד

 .05/2 יייע ךמתנ אל אוה םג יכ ,8105-ה תא ףילחהל
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 ...הלאה תונולחה ךותב עוקת

 .רתוי

 תולפונו תומק הלעפה תוכרעמ יכ ונדמל ונלוכ .תומיאת איה ךכל הביסה

 שמשל ןימזה הרמוחה רחבמ לעו ןתחת ץירהל ןתינש םימושיה רחבמ לע

 הרמוחה תיתשת סעו םימייק םימושי םע תומיאת-יא .ןהל המרופטלפ

 א-ב םג עגפת איהו 05/2 לש תססוהמה הרידחל הביסה איה הצופנה

 אוה רתויב לודגה תומיאתה לושכמ .תורחא תויביס 32 תוכרעמו

 .םינוש הרמוח ירזבאל םירביירד

 סיטרכ שי דחאל .תוישיא לוטנ ק6-ב שמתשמ אל דחא ףא טעמכ םויכ

 5081 ירזבא ,םירבכע ,לוק יסיטרכ .60-א0או ןנוכ ינשלו דחוימ יפרג

 ןחובה ןבאל םירביירדה תלאש תא םיכפוה םייטרדנטס אל תשר ימאתמו

 תוכזב ,סויכ .ק6-ה םלועב סוקמ לע תדדומתמה הלעפה תכרעמ לכל

 םירביירד ול ןיאש רביירד שרודה 6 רזבא םייק אל ,קתווהו היצרנאה

 סלעתהל לאונ ןויסנ לכ וביאב לסיח קושה .\/וחטספ 3.1-לו 005-ל

 .רחמ אד יבגלו םויכ 05/2 יבגל בצמה אל הז לבא .וטקפ-הד סינקתהמ

 קושב םירזבאה יפלאמ דחא לכ דייצל ידכ תובוט תונווכמ רתוי חקול

 וא הציביי לש המלידה םייתניבו - השדח תכרעמל םירביירד םע 6-ה

 .םיססהמה םינרציה תא תקתשמ "תלוגנרת

 חוטב רתויו רתוי הייהנ ינא ,ךכב תודוהל אנוש ינאש לכ

 ,הנשב ינחלוש בושחימל תיטרדנטסה הלעפהה תכרעמ יכ

 05 סע ו/וחשסש5 3.1 ...הייהת תובורקה יצחו הנש

 אל .א6אד5וטק אלו סקינוי אל ,אד אלו 05/2 אל .ןיידע .תירוטסיהה

 תוחיטבמ תוארנ תורחאה תוביטנרטלאה לכש תורמל - בורקה דיתעב

 ?הז םע קסעתהל ול המל

 ןורשכ החיכוה טפוסורקימש תורמל

 ינרצימ הכימת סויגב מבימ רתוי בוט

 אלב לקתת אד יכ הפצמ ינא ,םירזבא

 םירביירד תומיאת תויעב תוחפ

 הסריג וז אד-ל ,רבד לש ופוסב .05/2-מ

 רפסמ הזמ קושב תבבוס 05/2 דועב ,הנושאר

 הנלקתת תורחא הלעפה תוכרעמ .םינש

 תורבחה לש תלוכיהו תומוד תויעבב

 .הנטק רתוי דוע הכימת סייגל ןהירוחאמש

 םיכסי עצוממה שמתשמה יכ ןימאהל יל השק

 םע ראשי אוה .הלאה תויעבה לכ םע קסעתהל

 .\/וח0סש5 3.1-ו 5

 ךכב תודוהל אנוש ינא יכ הרהצהב יתחתפ

 תכרעמל הכזנ רהמ ךכ לכ אל יכ יל רצ ןכאו

 תויגולונכט לש תושירדב תדמועה ,הלעפה

 בורל לבא .תומדקתמ הרמוחו בושחימ

 קיפסמיי איה \/וחשסואפ 3.1 ,םישמתשמה

 איה .תורשפב הכורכ איה םא םג "הבוט

 ךכ ,קסידה לע תנקתומ ,ללכ ךרדב ,תקפוסמ

 ךירצ הפילחהל ידכו הדבוע איה התוחכונש

 רתוי הבוט הביטנרטלאה יכ הנקסמל עיגהל

 סורגל תקפסמ הדימב יתועמשמ ןורתיהו

 ףידעמ היה אוהש ,אשונל סנכהל שמתשמל

 ,ןמזה ךשמב הרקי הז .אוהש תומכ וריאשהל

 הדימ הנקב אל וליפאו רחמל סויהמ אל לבא

 .שדוח 12 לש

 תקתשמש ,ייתלוגנרת וא הציביי לש המלידה

 רתפית ,יג-דצ תורבח לש םירביירדה קוש תא

 תלוכי הנארת תושדחה תוכרעמה סא קר

 עירכהל ידכ םייד םיבושחה ,םימושיב תיטירק

 רופיש ,המגודל .םירביירד ןיאב םג ףכה תא

 רופיש ,םימושי יתרש לש תונימזהו תונימאה

 וא תודבכ סייבית תונכות לש סיעוציב

 םיקוושב תשרדנה תבכרומ תרושקת

 תושדחה תוכרעמהש רחאל קר .םייסנניפה

 ליחתת תינעבותה הביבסב ןנורתי תא הנחכות

 לודיגה .םייטירק תוחפ םימושיל הריגהה

 ךרדב דעצב דעצ ומדקתי םירביירד לש תונימזהו תונקתהה רפסמב

 תקפסמ הכימת רבטצת ןמזה םע .ידרשמה הדובעה ןחלוש שוביכל

 לבח לש יפוסה קותינה תא עצבל לכונש ךכ ,הלעפה תכרעמ לכ ירחאמ

 .\:חסו5 3.1-ו 205-ל ונתוא רבחמה רובטה

 ןיב רוחבל ךרטצנ זא .יצחו הנש דע הנש תוחפל ךראי הז לכ ,יתכרעהל

 תסריג ,18%1 לש 74110587 :הלעפהה תוכרעמ לכ לש תושדח תואסריג

 לכ ,םויהל ןוכנ .ו/וח6סיאפ 1 לש יי6ה!660? תסריגו אד לש יי6הןחסיי

 ונל םיארמ תורבחה יגיצנש ,תוגצמב תויפוקש לע תוינכות קר ןה הלא

 תומיאת ףידעהל ץלאנ םידיגו רוע ומרקי תוינכותהש דע .הוואגב

 .תוקיתווה הלעפהה תוכרעמ תאו -
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 03-5612310 .סקפ 03-5631919 .לט .67017 ביבא-לת ,ירויפיטנומ תנוכש ,3 ללה תיב בוחר ,תבשבשח תיב

 ג



 עיגהש םיסותימ 4 :הידמיטלומ

 פנל ןמזה

 לכ םימדקמ הלא ,בושחימה סלוע לש בוריסה תיזח

 סהל ואצמ ,תושחכתהו לוטיב לש הננגמב יונישו שודיח

 יכ ךל ורמאש הלא .הידמיטלומ .הליטקל שדח אשונ

 סירמוא סושי אלו הקינכט איה "תינחלוש רואל אצוהיי

 !םתוא םילאוש אלש לּזמ .הידמיטלומ לע םירבדה סתוא תא וישכע

 הריעבה עונמל בוריסה תיזח ול ונמלוע הארנ היה ךיא םכמצעל וראת

 לע וקחצש הלא סא וא ,בכרה יצולח תא רוצעל החילצמ התיה תימינפה

 םירענה לש םהידי תא תופרל םיחילצמ ויה ייישיא בשחמ"י גשומה

 .םיכסומו גג תוילע ,םיפתרמב שדח בושחימ םלוע ודסייש ,םיבבוחה

 ץופינ םישרודה םיסותימ עבראב תרבוג תורידתב לקתנ ינא הנורחאל

 .ךיפה יתלב היהי קזנהו םיברב לבקתי רקשהש יפל ,ידיימ

 יסיטרכו 62-80א1 יננוכ לש תוינקה תלהבמ ושגרתת לא" < 1 סותימ

 הידמיטלומ קוש לש ותליחת אלו תפלוח הנפוא לכה ךסב וז .לוק

 ."'תימא

 ,רתויב ךומסה םיבשחמה לוכרמב בוביס תחקל קיפסמ !אל ,םיהדמ

 ,0106%/א תמגוד ידרשמ דויצל תויונח וא ,6סחוק05/2 וא (סחוקטוטזסווץ

 המ תוארלו (תיאקירמאה הסריגב) 86 8טֶע לש תוריכמ ןסחמ וא

 הידמיטלומו טיהלה םה לוק יסיטרכו 6פ-80או יננוכ .םינוק םישנא

 םיניקתמ או1680א-ו 6041\ו/ גץ 2000 ומכ ,םילודג םינרצי .הרטמה איה

 תא םיעיצמ םירחאו םירציימ םהש בשחמ לכב טעמכ 65-80%ו סויכ

 60-80 אלל 26 םויכ שוכרל ,יתעדל .דחוימב הלוז היצפואכ ןנוכה

 חכונל ,םינברסה םירמואש המ לכ תורמל .הילע רעטצתש תועט איה

 .הידמיטלומ תיגולונכטל בחר םישמתשמ סיסב הנבנו ךלוה ונייניע

 איה 00-80 אלל 6 םויכ שוכרל ,יתעדל

 םירמואש המ לכ תורמל .הילע רעטצתש תועט

 סיסב הנבנו ךלוה ונייניע חכונל ,םינברסה

 .הידמיטלומ תיגולונכטל בחר םישמתשמ

 ןקחקה הרחההימ וככה הסטטוס ול וב
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 תיברמל ידמ השק הנילפיצסיד איה הידמיטלומיי <2 סותימ

 תוגצמ םמצעב רצייל ידכ וז הקינכטב ושמתשי אל םה .םישמתשמה

 ."םינעוצקמה תא קר ןיינעמ הז .ואדיוו הנומת ,לוק תובלשמה

 סלוכ .ק6 תנכותב רתויב םיטהולה םירתוכה םה המ קודבנו תונחל רוזחנ

 אל ןאכ .(60אד מאד דוד /פ5) ייןכות ירתוכיי לש הירוגטקב סילפונ

 1993 קוא לאושי 0

 דוביעל תינכות ךל רוכמל סיסנמ

 וא םילילמת דבעמ ומכ) םינותנ

 תא אלא (ינורטקלא ןויליג

 ,הקיזומ יעטק :םמצע םינותנה

 לש י"םיפילק" ,תויטטס תונומת

 םתוא ,םינוש םיטקפאו ואדיוו

 ידכ .ךלש תגצמב בלשל לוכי התא

 תויהל ךירצ ךניא תגצמל םייח סינכהל

 תונקל לוכי התא - םיטרס יאמב וא ןיחלמ

 .שומישל ןכומ 60-80א1 לע ךל שורדה תא

 סיקפסה לכ הז סוחתל וסנכי רצק ןמז ךות

 זאו םיטרסו ואדיוו ,הקיזומ לש םייתרוסמה

 !קוסני תמאב קושה

 תא רוציל ןכומ התא םא וליפא" = 3 סותימ

 הז .תאז השעת לא ,ךלש הידמיטלומה תגצמ

 בבוח ומכ ,חכוגמ הארת התאו חילצי אל

 ."םינעוצקמה תא תוקחל הסנמש

 תגצמב הידמיטלומ בוליש .םיזגהל ךירצ אל

 לקזוימל התוא ךופהל רומא וניא תיקסיע

 עגר לכ אלמל ךרוצ ןיא .'40-ה תונש ןונגיסב

 ןגפמל תיפוקיש לכ ךופהלו הריעסמ הקיזומב

 ופוסב .סיילאוזיוו םיטקפא לש יזואוטריוו

 ריבעהל אוה תגצמה לש דיקפתה רבד לש

 הפקשהה תדוקנ תאו תודבוע לע שבי עדימ

 הקיזומה ירוטיע .ןתועמשמ לע ךלש

 אל ךלש להקה יכ חיטבהל ודעונ ואדיווהו

 תיקסיע תגצמ לכ .יתדבוע שבוי בורמ םדרי

 לש ירקיעה לושכמהו והשמ רוכמל הסנמ

 לש תוננערה .ןוממשו תושידא אוה גיצמה

 םעטבו הדימב התשענש הידמיטלומ תגצמ

 תונייועו ןיינעתמל שידא להק ךופהל הלוכי

 .היטפמאל

 לכמ תמאב תפכא אל דחא ףאל" <4 סותימ

 ."הזה זיגה

 רשאכ תוקלדנ םהלש סייניעה ךיא ,םידליב ןנובתתש יאדכ !אל

 םילכה ,םיגאוש אאסוא1.םססמ גש 5אדטפאפ לש םירואזונידה

 תיעונלוקה הקיסאלקהו הניגנב םיחצופ טפוסורקימ לש םיילקיזומה

 רוטקידניאה םה םידליה .6]אמא/ גאו ג םשב 60-80 לע ךסמל תרזוח

 םהלש הבושתהו סוריע אוה ךלמה םאה הלאשל רתויב בוטה

 .תפחוס תובהלתה איה הידמיטלומל

 הפיט פיט .ךלש האבה תגצמב הידמיטלומ ץוצמק תוסנל לוכי התא

 סואתפ .הדימבו ןוטב םיזגהל ילב ,תיפוקשל תיפוקשמ רבעמב הקיזומ

 ךלש תגצמהו תרחואמ העשהש תורמל ,ררועתמ ךלש להקה ךיא הארת

 ךיא הארת .ידמ תוכורא תוגצמ לש המימשמ הרדיסב הנורחאה איה

 הלא התוא - השדחה הקינכטה לוצינב םירחתמ ךל ויהי אבה ןוידב

 םישמתשמ רבכ םיפלא תואמ .""םידליה יקחשמייל סויה םיגעולש

 המל זא .תלעופ איה הב תויביטקפאה לע דיעהל םינכומו וז הקינכטב

 :תבכרה תא רחיא ,ליגרכ ,אוהש הלגי םינברסה ןורחאש דע ןיתמהל



 ןסחאל לובי התא עסטפ!60ו8%א תנכות םע ! ןב
 !! ןמאוי אל .דחא קסיד ךותב היצמרופניא לש הלופב תומב

 :רתוי לבקמ התא סטט16018א םע
 ! (םינותנ ידסמב 8 יפ דע) רתויו 2 יפ :ךלש בשחמב (םי)קסידה חפנ תלפבה צ
 ! רתוי לודג קסידב ופילחהל ךרוצ ןיא :קסידה ייח תכראה +
 ! דאמ רקי אוהש שדח קסיד ריחממ רועיש ןיאל ךומנ הנכותה ריחמ :ןובסיח צץ
 קסידה לע עדימל השיג היהת ךל קר אמסיסב שומיש תועצמאב :עדימ תחטבא ץ
 קיפהל ידכ םהשלכ םדקומ עדיב וא תונמוימב ךרוצ ןיא :שמתשמל ףוקש צץ
 ...דובעל ךישמהל טושפ 0160186 -מ ברימה תא
 ססוגפ!6018% םע הדובעמ םינהנש םלועב םיפלאה תואמל התא םג ףרטצה

 ,לנוישנרטניא ראווטפוס ןתימ תיבמ ינכפהמ ילארשי חותיפ דוע סוגט!608% עדילא

 .םויה דוע ונילא הנפ ,הכחת לא .1989-מ רבכ םלועב קוושמה

 מ"עב לנוישנרטניא ראווטפוס ןתימ %
 52392 ןג-תמר 11 לגליגה 'חר : ₪ :

 (םיווק 6) 03-57%ו11 :.לט .21/) | << 4 ו
 03-5795111 :סקפ | 2-2 1

 .תורחבומה םיבשחמה תויונחב גישהל .מ"עב תינלכ ,מ"עב תבשחמ :םישרומ םיקוושמ



 !עיגה "סאס"ה ןדיע
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 תראבוינ עקיימו ראב רפוטסירכ

 סיישיא םינעייס" :קושל עיגה ישיא בושחימ לש שדחה לג

 ,םיישממ םירצומל היצפסנוקמ וכפה (ע94 - םאס) "םיבשחוממ

 רשקה אשונב תולבוקמה תוירואיתה תא לעופב ןוחבל רשפא םהילע

 לש הנשמ רתוי רחאל ,יאקירמאה קושל שדוחה ואצי םייימאס" העברא .ובשחמל סדאה ןיב

 םקיזחהל רשפאמה ריעז לדוג :םאס לש יסיסבה טרפמל םינוע םלוכ .תויצלוקפסו םירוביד

 בתכ יוהיז ,ךכל תדחוימ טע תועצמאב תידילק-אל הלעפה ,םוקמו עגר לכב םתאשלו דיה ףכב

 הדובע ןמושו םוי רדס ןוגריאל םידעוימה םינבומ הנכות ילכ ,םיללכושמ םימתירוגלא יייע די

 לש םינתשמה הביבסה יאנתב רשק לע רומשל ךל תרשפאמה ,םינפוא תבר תרושקתו ישיא

 .העונתב םדא

 םירצומ לש ןולשכהו החלצהה .הקודב קוש םירודמה לש לבוקמה הנבמה תא תמייוסמ ?6חשג6 :םה םינושארה םימאסה תעברא

 יקוח תא שדחה ןזה לע וליעפי קושב םינוש = ללכ ךהדב םישדקומה ,ייןושאר טבמבייו "'תומגמ" = אטאוסח | ,\(57ח\ 0 תרבח לש 0

 ייישיאה רשקתמהיי ₪0 440 ,לפא לש 96

 םג רכומה) ויסק לש 2-7000-ו 4787 לש

 תורמל | .(200%188-כו דגאפצ לש 7-70-כ

 ונחנא ,םימאסב תדקוממ ונלש הריקסהש

 תיגולונכט תא ןוחבל תונמדזהה תא םילצנמ

 .תרבחמ לדוגב םיבשחמ ללוכ ,התוללכב טעה

 הדימב רבוש וז הריקס לש דחוימה אשונה

 1993 יקוא לארשי 6

 .םישדח סירצומו ןתווהתהב תויגולונכט רואתל

 סדק היגולונכט ןיב ,תולובגה הז הרקמב

 תונויסנו תירחסמ םיִנִמְז םירצומ ,תיקוויש

 וליפא .םישטשוטמ ,השדח הדובע תביבס רידגהל

 שומישה תורטמ תרדגהל סירורב םינוירטירק

 .רועריעל רבעמ סניא

 , םירצומה יייע תרדגומ םאס תירוגטק ,השעמל

 תסיפתמ תרזגנ איהשמ רתוי קושב סויכ סינימזה

 תויוצר תונוכת :ישפוח קוש לש תיעבטה הרירבה
 תוקיזמ וא | תורתוימ | תונוכתו הנחפוטת
 .הנאכודת
 תעדל לכונ םימאס לש תורוד 3 וא 2 רחאל קר
 ונא םייתניב .דעוימה שמתשמה שפחמ סצעב המ
 םישנא לש הפקשה תדוקנמ םתוא םיטפוש
 םיבשחמ םיפקומ | ,דלקומ םלועב םייחה
 .תיבבו םייכרבה לע ,ןחלושה לע םיילנויצנוונוק
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 םינותנ ידסמל תונולח תחתופ להתנוק
 ₪61 ןטאד/5םתשממ ןורתפ תקפסמ 007 501. ירצומ תחפשמ

 הדובע תביבסב םיבלושמ תרושקתהו תרשה ,חוקלה .סלשומ

 לחה .יקסיע בושחימ לש םיטקפסאה לכ תא הפיקמה ,תיפרג

 לכל תוירושיקב הלכו םימושי חותיפל חסד םאס ילכמ

 .םילבוקמה 501. ידסמ

 53583 .םייתעבג ! ןיזרוב

 03-5715127 .סקפ 03-5725252 .לט

 קיפהל ךל רשפאתש ,הכימתה תלוכיו ןויסנה להתנוקל

 .רתויב תומדקתמה עדימה תויגולונכטמ תלעותה ברימ תא

 ,קוצ לבויל ןפלט םיפסונ םיטרפל

 .03-5725222 , תויגולונכט תביטח

 3 ] :דהת ווק

 עדילא



 תוינוויכ דח תוירותיא

 תוישעמ ןניא
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 םיצבק תרבעהל

 .תוכורא תועדוהו

 ץוקקפשת ןועשה

 5/1011 תרצות

 ללוכ הנומתבש

 לילצ תירותיא

18 

 .(/'רפיב"')

 13 'קוא לארשי 6

 ?י'תרושקת ןולב

 "תרושקת ןולביי אוה םאס םאה

 זאמ רתויב הלודגה האצמהה וא

 ייבשחמי"  םילימה ןיב ורביחש

 וב שי יכ איה תמאה יייישיאייו

 דודמל םיסנמ םא .רבד לכמ טעמ

 תורטמה יפל דלונה ךרה תא

 ןעייסה לש תוינתפאשה

 ןיידע אוה יכ רורב ,ילאידיאה

 סידדומ סא לבא .תורגבמ קוחר

 םיחרכומ ,אוהש יפכ ותוא

 ההובגה | תלוכיהמ םשרתהל

 .םינטק הכ םידמימב הגשוהש

 גצוהש יפכ ,ילאידיאה םאסה

 אישנ ,ילאקס ןהוי'ג יייע הנושארל

 ןטק רישכמ אוה (רבעשל) לפא

 הדובע ןוגויאל שמשמה לקו

 תושיגפה ןמויל ףילחת) ישיא

 םע (ריינמ םיריכזת תפדפדו

 ךכ) תיטוחלא תרושקת תלוכי

 ןופלט וקל רבחתהל ךירצ אלש

 סינותנה דסמ םע רשקתל ידכ

 .(זכרמה ינורטקלאה ראודהו

 תורוכשית םושיר רשפאמ אוה

 טעמכ הרוצב תועדוהו

 סינמז חול לוהינ ,תיביטיאוטניא

 תורוצב סינותנ לש רוגישו הטילק ,תושיגפו

 ינורטקלא ראודו סקפ ,(ואדיוו לוק ללוכ) תונוש

 השיג קפסל רומא רישכמה .םייטוחלא סיעצמאב

 ברסויפמוק ,הסרוב) םיירוביצ עדימ ירגאמל

 תויצקאסרט עצבל ,םייטרפו םיינוגריא ,(המודכו

 יסיטרכ תנמזה ,תויאקנב תולועפ) תוינורטקלא

 ףוסמ שמשלו (וייכו תונווקמ תוינק ,הסיט

 .סינותנ ףוסיא לש םימושי ןווגמל יטוחלא

 רתויב יורשהו ,רתויב יתוהמה ןייפאמה

 בתכו טעב שומישה אוה םימאס לש ,תקולחמב

 םינעוט םידדצמה .תודוקפו םינותנ תסנכהל די

 הלבגמה אוה תדלקמב שמתשהל ךרוצה יכ

 ימ םג .םיבשחמב שומישה תבחרהל תירקיעה

 בשוי אוה רשאכ ,תועבצא יתשב דילקהל ןכומש

 עתרנ ,ולש ינחלושה בשחמה לומ דרשמב

 - תוסיטב וא תושיגפב - רוביצב תאז תושעלמ

 .תונמוימ רסוחמ וא הכובממ

 ריחמה יכ ,קדצב ,םינעוט דיה בתכ תא םיללושה

 תפלחהמ עבונה ,םיעוציבבו קוידב הובגה

 לש ץמאמל סחיב קדצומ וגיא ,טעב םידילקה

 ןבומכ .תועבצא רשעב דובעל תולגרתהו דומיל

 ךרד איה טעב הביתכש תורמלו רקע חוכיוו הזש

 םיבר םישנא ,בשחמ תלעפהל הליעי אל דואמ

 קנופמה שמתשמה .הדלקה לע התוא ופידעי

 רשגל מאמה תא השעי בשחמהש םויכ הפצמ

 .ךפיהה אלו הנוכמל םדאה ןיב קשממה לע

 אדע

 יורעהו ,רתויב יתוהמה ןייבאמה

 םימאס לש ,תקולחמב רתויב

 בתכו טעב שומיועה אוה

 תודוקמו םינותנ תסנכהל די

 ינורטקלא ויד

 ינפ לעש שיגרה חטשמה לע טעב םיבתוכ רשאכ

 "תויביס תפמייכ בותכה תא טלוק דבעמה ,גצה

 לש הקירס אוה רוקמה וליאכ קוידב ,תיפרג

 םג סיטלוק טעה יבשחמ בור) ןבל/רוחש תנומת

 תוריהמו טעה \חל ומכ ,םיפסונ םירטמרפ

 "םידמימ"" םיווהמ םיפסונה םירטמרפה .הביתכה

 תיביס לכש ךכ ,תויביסה תפמ לש םיפסונ

 אלא ,ןבל וא רוחש ,עבצ ,יייע קר אל תנייפואמ

 לש הזילנאה .תוריהמ וא חל ךרע יייע םג

 דחא דמיממ הנוש םיפסונה םירטמרפה תועמשמ

 תודוקנ לש רטסר - יסיסבה טמרופה לבא ,ינשל

 המישמל המאתה

 תושיגפ ןמוי

 תרושקת

 םידחוימ סימושי

 די-בתכ חונעיפ

 תודיינ

 .(ההו אוה - וזל וז תורושק ןניאש

 תיגולונכט לש רתויב השלחה הדוקנ

 רטסה תונומתמ ההמתהה איה טעה

 וא | ירמונאפלא | ;ילוביס | עדימל

 .ירוטקו

 תיגולונכטל המוד .תאזה הרמתהה

 - קוס 6הבזג0ו0ז 660 קחוווסח) 0

 תילנויצנוונוק (יטפוא םיוות יוהיז

 םירטמרפב סג םישמתשמ רשאכ קרו

 ,רקיעב \תוריהמו חל | ,םיפסונ

 תיגולונכט .םינתשמ םימתירוגלאה

 ,ידמל הבוט קויד תמרב תלעופ 0%

 ירטסרה רוקמה רשאכ ,זוחא 98 לעמ

 .תוספדומ תויתוא לש הנומת אוה

 די בתכ אוה רוקמה טע יבשחמב

 ,השעמל .םיאלפ דרוי קוידה זוחאו

 םירטמרפב םישמתשמ אל םא

 םיימניד םיזמר סינתונה ,םיפסונ

 שחנל יוכיסה ,הביתכה ינייפאמל

 ןה .יספא אוה דיה בתכ תא הנוכנ

 םינייפאמה ןהו םיימנידה םינייפאמה

 לש ישיאה דיה בתכ לש םייגולופוטה

 דסמב רמשהל םיבייח שמתשמה

 תא חתינ דבעמהש רחאל ,םינותנ

 הו בלשב .יידומילהי בלשב בתכה

 דרפנב ןמיסו תוא לכ בתוכ שמתשמה

 דע  םימעפ לש | לודג רפסמ

 הרוצב תוא לכ ןייפאל חילצמ םתירוגלאהש

 .תומוד תויתואמ התוא הלידבמה

 רתויב חלצומה סתירוגלאה סגש איה היעבה

 םיחילצמ דימת אל רתויב עמשוממה בתוכהו

 הלאשה .זוחא 100 לש חונעיפ קוידל דחי עיגהל

 יוגש ןותנ טלק דבעמה רשאכ הרוק המ איה

 האיגשהש וא ילבולג קזנל םורגי רבדה םאה

 אל טלקנש דחאה וותל רבעמ תטשפתמ הניא

 הבש די בתכב תרוכזת טלוק סאסה סא .ןוכנ

 קט ךכב ןיא ,"רתמייכ החנעופ יירחמיי הלימה

 ןיבי ארוקה ןכש ,יוגש תויא לש הכובמה דבלמ

 ,תאז .תמועל .תירוקמה ותועמשמב רסמה תא

 שדוחל 19-כ טלקנ שדוחל 14 ךיראתה םא

 .תימוקמ תועטל רבעמ תואצות ךכל הנייהת

 תואיגשה זוחאב טולשל רתויב הטושפה ךרדה

 ךסמה לע חנעופמה רסמה תא גיצי םאסהש אוה

 איה היעבה .ןוקית וא רושיא שמתשמהמ שקביו

 .רקי ןמז לזוג עגיימ הזה ךילההש

 יתילמא ןמז

 ךילהת אוה ההובג המרב די בתכ חונעיפ
 שממל דואמ השקו םידוביעב דואמ יביסנטניא
 ןמוי .ריעו בשחמ לע "יתימא ןמזבי"  ותוא
 השענ תונעיפהש ותועמשמ הז רשקהב 'ייתימא
 דבעמל הכחמ אל שמתשמהו הביתכה בצקב



 03-6966231 :לט אית 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא %
 ו

 ;/ אממ | | | ןנכ תילארשיה הרודהמה/ק0 ג0821א8-ל שדח "ומ תנמזה [[₪]

 [] 5 (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 ב
 ;רפסמ (תליאב חייש 230) חייש 269. - ריחמב תונוילג 5 יב
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 תילארשיה הרודהמה / 26 //6/21א יונמל יתפרטצה
 םכלש קיתווה יונמה לש ותצלמה תובקיעב קנב יסמ קיש ביצר ב

 ןופלט החפשמ םש

 דוקימו תבותכ

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 יונמ רפסמ החפשמ סש רפסמ דרכארשי/הטיוב ינובשח תא בייחל אנ ב

 החמ םר | וו וו
 ו ----- דע ףקותב טיטרכה

 תונויליג 5-ב ולש יונמה תפוקת תא ךיראהל שקבא
 .םניח ,םיפסונ

 המיתח ךיראת

 -ד - דד תה | הה--<-

 03-6966231 :לט א"ת 9237 .ד.ת מיעב רואל האצוה עדילא :לא

 ומ | | | כנר תילארשיה הרודהמה/20 א46421א5-ל שדח יונמ תנמזה [₪

 ד (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 (ב
 רטסמ = (תליאב חייש 230) חייש 269. - ריחמב תונוילג 25 ב

 !רבח איבמ רבח
 תילארשיה הרודהמה / 26 //40421אם יונמל יתפרטצה
 םכלש קיתווה יונמה לש ותצלמה תובקיעב

 ןופלט החפשמ םש

 דוקימו תבותכ

 הרר פפה

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 החפשמ סש רפסמ דרכארשי/הויוב ינובשח תא בייחל אנ ב ו

 וו וו ו
 דע ףקותב סיטרכה

 יונמ רפסמ

 תונויליג 5-ב ולש יונמה תפוקת תא ךיראהל שקבא
 .םניח ,םיפסונ

 תמי תה | דלָהאת

 03-6966231 :לט אית 9237 .ד.ת מיעב רואל האצוה עדילא :לא

 ומ | | | כנר תילארשיה הרודהימה/פ0 1402188-ל שדח יונמ תנמזה [₪

 ב (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 וב

 הפסמ = (תליאב חייש 230) חייש 269. - ריחמב תונוילג 5 ב

 !רבח איבמ רבח
 תילארשיה הרודהמה / 6 א14021א₪ יונמל יתפרטצה

 םכלש קיתווה יונמה לש ותצלמה תובקיעב קנב יסמ קיש בייצרוב
 ,מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 ןופלט החפשמ םש

 דוקימו תבותכ

 םווו וו וו יונמ רפסמ החפשמ םש רפסמ דרכארשי/הויוכ ינובשח תא ביוחל אנ ב
 תונויליג 5-ב ולש יונמה תפוקת תא ךיראהל שקבא וה כ ---ש ףקותב סיטרכה

 .םניח ,םיפסונ
 המיתח רו
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 מ''עב רואל האצוה עדילא

 61091 ביבא-לת

 9237 .ד.ת

 לוב

 :לא

 מ''עב רואל האצוה עדילא

 61091 ביבא-לת

 לוב |
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 מ''עב רואל האצוה עדילא

 9237 .ד.ת

 61091 ביבא-לת

 דיקפת

 לעפמ להנמ / ל"כנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 3
 הצובק / תווצ שאר ב
 כ רחא כ
 תוליעפ סוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 םימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא 3
 הלכלכו סיפסכ ב
 הרוטקטיכראו הסדנה 1

 הארוהו רקחמ
 תוינקו שכר 1
 םויכ שומישב הרמוח

 קס ו( אד / אז בשהמ ב
 486 / 386 בשחמ ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ ב
 \/וא תימוקמ תשרל רוביח 1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש ב
 יפקיה דויצ תפסוה ב

 תרבחמ / אשינ בשחמ ב
 \\א תימוקמ תשדל תורבחתה

 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"כנמ 1
 תוליעפ / הקלחמ להנמ (1
 הצובק / תווצ שאר ב
 22 אב
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ (1
 םימושי תונכית ב
 הרמוח חותיפ 3
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו סיפסכ 3
 הרוטקטיכראו הסדנה (₪]

 הארוהו רקחמ 1
 תוינקו שכר ב
 סויכ שומישב הרמוח

 קס / אז / אז בשהמ ב
 486 / 386 בשחמ ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ 3
 \/וא תימוקמ תשרל רוביח 3
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש 3
 יפקיה דויצ תפסוה 3
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \ע\א תימוקמ תשרל תורכחתה 1

 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"כנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ (ב
 הצובק / תווצ שאר ב
( 0 
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 סימושי תונכית ב

 הרמוח חותיפ
 א"כו תיצרטסנימדא 3
 הלכלכו םיפסכ ב
 הרוטקטיכראו הסדנה 1
 הארוהו רקחמ (ב
 תוינקו שכר ב
 םויכ שומישב הרמוח

 קס / אד / אזבשחמ ב
 486 / 386 בשחמ ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ כ
 1/\א תימוקמ תשרל רוביח 3
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 3
 ופקיה דויצ תפסוה 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 !\א תימוקמ תשרל תורבחתה (

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םוינחלוש םיבשחמ 1
 םיאשינ סיבשחמ

 סיפייטו סיקסיד (3
 סיכסמ / הגוצת תוכרעמ 3

 תרושקתו סימדומ
 תוימוקמ תותשר ב

 קספ-לא תוכרעמ
 תוספדמ
 םיטוטרש יניוות ב
 םייטפוא םיקרוס ב
 אווסזו לוק יסיטרכ 1
 דצ-ו הידמיטלומ 1
 רחא 1

 רחא
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ 1
 טדו\ וזופ8 רזע תונכות 1
 בשחמ תש 1
 חותיפ תוביבס 3
 תרושקת תוביבס (2
 תיתוכאלמ הניב 3

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ
 םיינחלוש סיבשחמ 1

 םיאשינ סיבשחמ 1
 סיפייטו םיקסיד (1

 סיכסמ / הגוצת תוכועמ 1
 תרושקתו סימדומ (ב
 תוימוקמ תותשר ב
 קספ-לא תוכרעמ 1
 תוספדמ (ב
 םיטוטרש יניוות ב
 םייטפוא סיקרוס ב
 אווסו-ו לוק יסיטרכ 1
 דצ-ו הידמיטלומ 3
 רחא ב

 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ ב

 טדו\ודוש8 רוע תונכות 1
 בשחמ תוטש 1
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס (ב
 תיתוכאלמ הניב ב

 רחא 3

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ (2
 טיאשינ סיבשחמ 3
 סיפייטו םיקסיד (2
 סיכסמ / הנוצת תוכרעמ 1
 תרושקתו סימדומ (2
 תוימוקמ תותשר 3
 קספ-לא תוכרעמ 1
 תוספדמ 3
 םיטוטרש יניוות ב
 םייטפוא םיקרוס 1
 אווס+-ו לוק יסיטרכ ב
 ד\-ו הידמיטלומ 1
 רחא ב
 ו רחא ב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ 1
 טדוווחופ5 רוע תונכות 3

 בשחמ תטש
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס (1
 .תיתוכאלמ הניב 1
 -- רחא

 םימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע 3
 םיינורטקלא תונוילג

 סינותנ ידסמ 3
 היצמינאו הקיפרג 1
 הסדנהו ס"בית ב
 םיטקייורפ לוהינ ב

 הקיטסיטטס / הקיטמתמ
 תינחלוש רואל האצוה 1

 םישמתשמ - תרושקת
 לוהינ - תרושקת
 | תונובשח תלהנה 1

 קוויש / תוריכמ לוהינ
 יאלמ / שכר לוהינ ב

 םישמתשמ תוצובקו 885 ב
 5 כ 7" החאסב
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש ב
 תוילארשי תורבח יעוציב 1

 ב"הרא / םלועכ םיבשחמ
 תוימלוע תורבח יעוציב
 רחא ב

 סימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוביע 3
 םיינורטקלא תונוילג 3

 סינותנ ידסמ ב
 היצמינאו הקיפרג 1
 הסדנהו ס"בית 3
 םיטקייורפ לוהינ ב
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (ב
 תינחלוש רואל האצוה 1
 םישמתשמ - תרושקת 1
 לוהינ - תרושקת (ב
 תוטובשח תלהנה 1
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 יאלמ / שכר לוהינ ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 3
 ב00 רחא 1
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש 1
 תוילארשי תורכח יעוציב 3
 ב"הרא / םלועב םיבשחמ (1
 תוימלוע תורכח יעוציב 3

 רחא 1
 רחא ב

 םימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוביע ב
 סיינורטקלא תונוילג (ב

 סינותנ ידסמ 1
 היצמינאו הקיפרג 3
 הסדנהו סיבית 2
 םיטקייורפ לוהינ ב

 הקיטסיטטס / הקיטמתמ 1
 תינחלוש רואל האצוה

 םישמתשמ - תרושקת 1
 לוהינ - תרושקת 2
 תונובשח תלהנה ב
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 ואלמ / שכר לוהינ ב
 םישמתשמ תוצוכקו 885 3

 רחא

 לארשיב סיבשחמ קוויש

 תוילארשי תורבח יעוציב

 בי"הרא / סלועב םיבשחמ 5
 תוימלוע תורכח יעוציכ
 רחא
 ררא 3



 6חהווקוסא יבשחמ תרדס

 ו4860סא-33 ימגד רובע 52000-מ תוחפב

 :םיזראמ רחבמבו 46 ידבעמ ןווגמב תקוושמ סהגווקוסא יבשחמ תרדס
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 . לט /0641-םט5 גוסמ 5%64 רקב ₪
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 .רעזוממ ינחלוש זראמ וא יפקה דויצ ינקתה 8 לעב זראמ ₪

 הדמעל ,תשרב הצק תנחתל הלועמ ןורתפ תקפסמ 6הג\ופוסא תרדס
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 תוכורא תורודשת

 תירותיאל תוקוקז

 םע יוצר ,תדחוימ

 .אשינ בשחמל קשממ

 תא םיאור הנומתב

 תאו \0ץ1808-ה
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 םיבשחמה תיברמב .םינותנה תא ןוחטל רומגיש

 (81611) הווצאב ,הביתכה רחאל השענ חונעיפה

 סישדקומ הביתכה ןמזב .ידמל יטיא בצקבו

 בתכה תטילקל םאסה לש םילבגומה םיבאשמה

 ,ירטסר טמרופב סתרימשו םיוולנה םירטמרפהו

 ןיא םג סיבר םירקמב .(ואא) ייוידיי םשל הכזש

 בוקל טמרופה תא רימהלו תוסנל הביס

 בתוכל הדעונ העדוהה רשאכ דחוימב ,ילובמיס

 םינות) דסמב הבלשל ךרוצ ןיאשכ וא ,ומצע

 גוסכ "וידי לש לודגה ןורסחה .םיילובמיס

 שרדנה ןורכז לש םוצעה תפנה אוה םינותנ

 לש ןורכזה חפנ ןיב סחיה .הז טמרופב םתרימשל

 הלוכי ולש וידה תנומת ןיבל ירמונאפלא רסמ

 ויד יצבק סוחדל רשפא .רתויו 1:10,000 תויהל

 םג לבא (1:100 דע 1:10) תיסחי ההובג תוליעיב

 םידבעמ קרש ,םיבושיחב יביסנטיא ךילהת הז

 ."'תימא ןמזייב עצבל םילגוסמ םיטעמ

 די בתכ חונעיפ לש תויתיעבל אלמה ןורתפה

 וחילצי םיריעזה םידבעמהש דע ןיתמהל ךרטצי

 סימתירוגלא עוציב לש המישמב דומעל

 ןמיסו תוא לכ םיחנעפמש רמולכ) ייםיירשקהיי

 השועש יפכ ,םיעיפומ סה וב יטנמסה רשקהב

 ךרוצ שי זא דע .יתימא ןמזב (ישונאה חומה תאז

 יייע םיירשפאה םירשקהה חווט תא ליבגהל

 לוכי ספוט .ייסיספטייב טלקה ינבמ טומריפ

 ,ןמויב תועש חול ,םינופלטו תובותכ ףד תויהל

 םיספטהמ דחא לכב .המודכו סקפ חולשמ ספוט

 תודשהמ דחא לכב עדימה תא ןייפאל ןתינ הלאה

 בייח ןופלטה רפסמ הדש ,לשמל) הליבגמ הרוצב

 תא דואמ ןיטקמה רבד ,(ירפסמ ןותנב אלמתהל

 לכ םהב תודשה ןיב דירפמו תועטה תויורשפא

 סקפ רפסמ לשמל) תלבסנ יתלב איה האיגש

 םהב תודשה ןָיבל (סקפ חולשמ ספוטב דעיה

 ןכות ,ליינה המגודב) ינחלס רתוי תויהל רשפא

 תנומתכ די בתכב ראשהל וליפא לוכי העדוהה

 .(רטסר

 עיגה "םאסייה ןדיע

 תודומש םילימ

 תרימש ידי לע גשומ רתוי הובג סוכחית

 לש ידעלב שומישל תומייוסמ םילימ

 ייגייחי .הלימה תא ,לשמל .תודוקפ

 גויתחה תיצקנופל האירקל רומשנ

 עדת תינכותה .םאסה לש יטמוטואה

 םדאה סש איה תבקועה הלימה יכ זא

 ותוא שפחת איהו גייחל םיצור וילא

 תיביטנרטלא .םינופלטה רפס דסמב

 תורוגשה תויצקנופל שידקהל ןתינ

 ןהילע הציחלהש (160%5) תוימלצ

 .הלועפל היצקנופה תא | תררועמ

 ןופלט תרוצב תימלצ ליינה המגודב

 הילע טע תציחל .גויחה תלעפל תשמשמ

 תא םשור התא הב ,גולאיד תבית הלעמ

 הצור התא הב העשה ,גייוחמה םש

 תניטורל סנכהל םאה ,החישה תא עצבל

 םא .המודכו הבושת ןיאו הרקמב ייקינדונ"

 תא רושקל רשפא יּזא ילוק ראוד םג ללוכ םאסה

 .רשק רצונש עגרב רדושיש ילוק ףבוקל גויחה

 השיגה תא םשימ לפא לש ןוטוינה

 םיתוריש לש בחר חווטב "תיטנגילטניאייה

 רשקהב י"חלשיי ומכ סילימ ןיבמ אוה .םיישיא

 לש רשקהב "שוגפ" ,ינורטקלא ראוד וא סקפ לש

 אוה תאו תמועל .המודכו ''גייחיי ,םינמז חול

 ןיידע הנכותהו יטוחלא םדומב דייוצמ אל ןיידע

 .יג דצ תורבח לש םייטוחלא םימדומב תכמות אל

 תא רתוי שיגדמ ,אַדאַד לש ישיאה רשקתמה

 ילככ וינייפאמ תאו םאס לש יתרושקתה דצה

 אוה .ישיא רזע ילכ רשאמ רתוי ינוגריא הדובע

 תויצפוא רתויל השיג ולו וידמימב רתוי לודג

 .תרושקת

 ןנוכ וא םידילק חול ללוכ וניא םאסהו רחאמ

 ינחלושה בשחמל וגב תרושקתה ,םיטקסיד

 סא .םינותנה תנזהב תיטירק הילוח הווהמ

 רשפא יזא יטוחלא דומב דייוצמ םאסה

 לבא ,תימוקמ םינותנ תרבעהל סג וב שמתשהל

 ריבעהל רשפא .תיטיאו תלברוסמ תאזה השיגה

 הלא לבא ,26/61א ןורכז יסיטרכ לע םינותנ

 אל םיינחלושה םיבשחמה תיברמו םירקי

 .םיאתמ ןנוכב םידייוצמ

 רדשמב םידייוצמ ויסק לש םאסהו ןוטוינה

 ,ינויטוולטט | קוחר-טלשב ומכ | ,םודארפניא

 םע תיטוחלא םינותנ תרבעה תישענ ותועצמאב

 רודישה חווט .המוד רדשמב דייוצמה בשחמ

 ןהקל הערפה אלל ,דחא רטמ ךרעבל לבגומ

 יא ןיידעו ,םיבשחמה ינש ןיב תיארנ יתלבה

 תורבח לש םיבשחמ ןיב םינותנ ריבעהל רשפא

 תרושקתה ןמקית לש אשונה | .תונוש

 םע רשק םג דיתעב רשפאי המודארפניאה

 .םירחא דרשמ יתורישו תוספדמ

 /\ קק6 אסוא1סח 68

 ןוטלט ןיב תולובגה

 תירותיא ,ירלולס

 םאסו תירמונאבלא

 לככ םישטשמו םיכלוה

 תוסנמ תורבחהש

 בהזה ליבש תא אוצמל

 ןיידע אצמנש קושל

 ילויה בלשב

 הריקפסה ןוירטירק

 סה וז הריקסב םירצומה תריחבל םירטמרפה

 םירצומ ןוחבל וליפא ונמכסה .ידמל םיבחר

 ירחסמה קווישהש יאנתב ,םייפוס אטיב יבלשב

 תרושקת

 םידחוימ םימושי

 די-בתכ חונעיפ

 תודיינ



 האלמה הסריגה טע-יבשחמ
 יכ .ענכושמ אלש ימל םידעוימ ש : םילקהו םינטקה םימגדל ףסונב
 .םיטעב ןומט דיתעה 2 2 0 , |  תכשמנ ,רמאמב םירקסנש
 / לדוגב טע יבשחמ לש תוחתפתהה
 קוש חלפב תוירקיעה תורבחה .אלמ

 6סחש6חוט|6 486 סגד םע ,0₪ו6 ןה הז

 ץג| סגדו (םידילק חול םג ללוכ)

 זאש6, םגד םע מבי ,רתוי יטקפמוקה

 טינזו 6ז%476 סגד דחוהאקג6א 7

 אוה | םג) אסו0786 425[  םע

 .(םידילק חולו טע - ישומיש-וד

 ,םה םידילק חול ילעב םימגדה

 ךירצו רתוי םימשוגמו םידבכ ,ןבומכ

 יבשחמ לאכ םהילא | סחייתהל

 םתמועל .טע תיצפוא םע תרבחמ

 םילק סה ייסייתימאייה טעה יבשחמ

 סירקמבו רתוי םייטקפמוקו

 םהילא טחייתהל רשפא סימייוסמ

 חתופמ םאס לאכ

 ווב
 לע ססובמ טינז לש 2-אסוטגט 4

 תלוכי) ןורכז טייבהגמ 4 םע 1

 תישק קסידו (28א[8 דע הבחרה

 ,ימינפ םדומ ףיסוהל ןתינ .0%8

 יצירח ןיאו יטוחלא םדומ אל לבא

 ליגר תרבחמ בשחמ רותב .6א10]

 ריחמה םגו הכלהכ דייוצמ אוה

 לשב ךתוא "שינעמי" אל (רלוד 3000)

 טעב שומישל היצפואה

 רתוי אוה דירג לש 6טחצטחופ|6-ה 4

 תרבחמ בשחמ תוחפו טע בשחמ

 חול לע הסכמ ךסמה ליגרה בצמב

 תא הריגסמ אל הרוצתהו םידילקה

 טע בשחמב רבודמ אל יכ הדבועה

 םידילקה חול תא ףושחל ידכ .ליגר

 בבוסלו ךסמה תא םירהל ךילע

 ,48651. דבעמ סע .יכנא בצמל ותוא

 ,(20א18 דע הבחרה) ןורכז טייבהגמ 4

 חישק קסידו דיחי 6א161ג ץירח

 סיבוט םיעוציב | ונלביק 8

 אל לבא ,תובחמ בשחמכ ידמל

 .טע-בשחמכ

 אמ6 לש 6848406 בשחמה %

 48651. לש טלוו 3.3 תסריגב דייוצמ

 :הלעפהה תכרעמ לש הריחבבו

 וא ?תשסוחו, 6ח 205, טו( וחש

 חישק קסידל ףסונב | .ץשהחוקה(

 ינשו םיטקסיד ןנוכ ללוכ בשחמה

 אוה ןיינעמ שודיח .ץסא!01ג יצירח

 הנושארל ,לטניא לש שדחה 76| קיפאב שומישה ||

 27.5א25א3 לש לדוג 6₪4240-ל .טע יבשחמב

 ,ףוקשה תורפיסה חול .גייק 1.77 ולקשמו מייס

 י"ע רצוימ ,טעה העונת תטילקל שמשמה

 ,60|6הוק

 בשחמל וידמימב המוד מבי לש דוווחאץגש-ה 8

 (זוחא 50) םלש גייק טעמכ לקוש לבא ,א86 לש

 ,המצע מבי לש 486516 ולש דבעמה .רתוי

 בשחמה .ונלש םינחבמב תענכשמ המצוע קפיסש
 ירחו חישק קסיד םע דחאה :םימגד ינשב רכמנ ְּ אש 0 אא ה

 .םיצירח השולש םע ינשהו דחא 60
 .די בתכ יוהיזב ןייטצמ הזה בשחמה דרה הד הק הרדי דמקה

 01 ו

 דובכב דמע אל 681204041 ,הרובחב ישילשה +

 תרוצתו תיסחי הובגה וריחמ .ונלש םינחבמב

 ( 60א18 קסידו 386 דבעמ) התוחנה הרמוחה

 טעה יבשחמ ןיּב ןורחחאה סוקמל ותוא םיקחוד

 .ונרקסש

 טע + םידילק :םידירביהה
 בושעחמ ותואב

 טינזו דירג לש ,םיידירביהה םיבשחמה ינש דירג לש 067106 -ה מבי לש 'זוחוחאג0 -ה



 תלעפה םה םיינכטה םיאנתה .הנשה דוע ליחתי

 .תוללוסה ללוכ ,גייק 1.8-מ .תוחפ לקשמו טע

 םינוש םימגד הנומשל רשפיא בחרה רטליפה

 אל ילואש הלאכ םג סהיניב ,הריקסל סנכהל

 תעבראל | .םינטירופה יייע .םאסכ םירדגומ

 יבשחמ ןאכ ופסוותה ליעל ורכזוהש סימגדה

 קר .הבישוטו וסטייגופ ,ןיפוד ,א487 לש טעה

 יבשחמ ןיבו תאזה היעיברה ןיב דירפמ לקשמה

 ידי לע םירצוימה הלא ומכ ,רתוי םילודגה טעה

 לש תרחא הצובק .גנוסמסו טינו ,אפ6 ,מבי

 םימושיל דחוימב ומאתוהש הלא םה טע יבשחמ

 תטילק ללכ ךרדב ,(ייסילכנא םיקוושיי) םייפיצפס

 תורבחה תוכילומ הז סוחתב .הדשב םינותנ

 םירזעל ופפוותי אבה בלשב

 תודוקצבו רוביד יוהיז םג םיישיאה

 םג זאו תוילוק

 לבא ,תרתוימ הייהת טעה

 דעומל ןוזח דוע

 קו -ו אווסזספ!בו6 ,1ח[סחו6, 231 הוז
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 תצמואמ דחא םוחתב החתופש היגולונכטה

 ,לשמל ,פרש .םירחאה םימוחתה יייע .תוריהמב

 ,\או!2ג80 דלקומה סאסה םע הצולח התיהש

 החתופש ,טע תיגולונכט וישכע וב תמשיימ

 לע לפא םע הלש הלועפה ףותיש תרגסמב

 אוצמל הליחתמ תיטוחלא תרושקת .ןוטוינה

 תנזה ,לשמל ,םיילקיטרוו .םימושיב שומיש

 ינש ,ןכ לע רתי .הקולח יגהנ יייע צכרמל תונמזה

 טעב שומישה - םאס לש םיירקיעה םינייפאמה

 תוריהמב םיטשפתמ - תיטוחלאה תרושקתהו

 תושיגפ ןמוי

 תרושקת

 םידחוימ םימושי

 די-בתכ חונעיפ

 תודיינ

 .עיגה "םאסיי'ה ןדיע

 :םיישיא םירזעכ בשחהל םילוכי סניאש סירצומל

 תירותיא = ,ירלולס | ןופלט | ןיב = תולובגה

 לככ םישטשמו םיכלוה םאסו תירמונאפלא

 קושל בהזה ליבש תא אוצמל תוסנמ תורבחהש

 סינותנ תרושקת) .ילויה בלשב ןיידע אצמנש

 ,הז .ןויליגב רחא רמאמל אשונ איה תיטוחלא

 םתוא תמשיימ מבי .(111 דומע ,ייהדלונ שפוחליי

 דסטסחאןסטו|6 םיאשינה םייתישעתה םיבשחמב

 .תחתפמ איהש 76836ו0 תונמב וידרה תרושקתבו

 תומלועה ינשמ תונהל םיסנמ םירחא טע יבשחמ

 םה .םיפיעסה ינש לע םיחסופל ןורתפ קפסלו

 חולו ,טע יבשחמב לבוקמכ ,טע עגמ ךסמ םיללוכ

 דרשמב ריאשהל רשפא ותוא ,ילנויצפוא םידילק

 .דימת וב שמתשהל וא הדשל םיאצוישכ

 ימושי םיללוכ אל ,ללכ ךרדב ,הלא םיבשחמ

 ינש דצמ לבא ,תיטוחלא תורשקתו םינבומ םאס

 תבזכאתהו הרקמב ייהנגה תשריי םיקפסמ סה

 בושחל לכות דימת .טע תנכות לש תלוכיהמ

 תלוכי םע (םנמא רקי) תרבחמ בשחמ תינקש

 .תייוסינ טע

 תויגטרטסא תויובתוש

 ןיידעש הלא תיברמו ,הריקסב םימאסה לכ

 הלועפ ףותיש לש תורגסמב ורצונ ,חותיפב

 ךכמ עבונ רבדה .תולודג תורבח ןיב יגטרטסא

 לכ תא זכרל סויכ תלגוסמ אל הרבח סושש

 .ףיקמ םאס ןורתפל תושורדה תויגולונכטה

 אל תולוכי בוליש שרדנ קושב תורחת ייוכיסל

 :ליגר

 ךסמ תללוכה ,טע קשממל הרמוח תיגולונכט 4

 .עגמל שיגר

 ,די בתכ יוהיז תללוכה הנכות תיגולונכט 4

 .המודכו טע ייתווחמיי

 םירצק םיחווטל תיטוחלא תרושקת תכרעמ 4

 .(ןופלט-וידר) םיכוראו (םודארפניא)

 ינכסחו םייטקפמוק םייפקיה םירזבאו דבעמ +

 .קפסה

 .שדחה קשממה תא תלצנמה תימושי הנכות 4

 ירצומל המודב ,לוז ריחמב ינומה רוצי תלוכי 4

 .הכירצ

 הרכמ איהו פרש םע דחי ןוטוינה לע תדבוע לפא

 ,תינפיה הטישוצמל םג הלש היגולונכטל תונוישר

 .תינמרגה סנמיסו בייהראב ₪01/א-ו הלורוטומ

 ףותישמ רצונ ₪0-הו ויסק סע תדבוע דגאסצ

 .תוינפיה הטישוצמו ינבורמ ,478:ז ןיב הלועפ

 תובייחמ םאס לש לקשמהו חפנה תולבגמ

 ידבעמ .בשחמה תרמוחב םייתוהמ יד םייוניש

 ונאש םידבעמה תא םיפילחמ םישדח 6

 וניא גצה ,םיישיא םיבשחמב אוצמל םיליגר

 תוללוסהו | (היגרנא ךוסחל | מ"ע)  ראומ

 "םיעוצעציי תוניזמה ולאל תומוה תויטקפמוקה

 השעמל .תומלצמ וא ןמקוו ומכ ,םירחא םיישיא

 שומישל תירקיעה הקדצהה אוה ןטקה לדוגה

 םוקמ ןיא םאסבו רחאמ .םידילק םוקמב טעב

 איה טעב הביתכה ,ומשל יואר םידילק חולל

 אבה בלשב .יתנפוא ןממס איהשמ רתוי חרכה

 רוביד יוהיז םג םיישיאה םירזעל ופסוותי

 ,תרתוימ הייהת טעה םג זאו תוילוק תודוקפו

 .דעומל ןוזח דוע לבא

 ןנוכ אוה םסאסהמ הלגוהש רחא סשוגמ רזבא

 םינותנ תטילקל ינכמה רזבאה .םיטקסידה

 עוקתל רשפא וב ,ק6א101ג ירח אוה תויומכב

 תוללוס הבוגמ %א1) קצומ בצמ ןורכז יסיטרכ

 לע תודבוע תורבח רפסמ .םינוש (ה.45₪1 וא

 /\ 5136 6ח 260 0

 2גטקחוה 1-1

 ירח ךותב העיקתל םיירוטאינימ םיקסיד

 םינושארה םירצומה וזרכוה רבכו 6א6ו4

 3 ללוכ 0614 ןקת יכ רוכזל בושח .קושב

 םיסיטרכ לש םינוש םייבוע השולשל ןקת-יתת

 םיסיטרכל םיאתמ רתויב קדה יבועה .םיעקתנ

 ינוניבה יבועב .דבלב קצומ בצמ יביכר םיאשונה

 ומכ ,םינוש םייפקיה םירזבא םג םויכ םיקפוסמ

 קסיד יננוכ אוצמל השק ןיידע לבא ,םימדומ

 םידעוימ םויכ םיקסידה בור .הז ירחל ומיאתיש

 לכב אל לבא ,רתויב בחרה ץיוחב עקתהל

 .יוצמ אוה םימאסה

 םיינחלוש םיבשחמל םאסה ןיב סינותנ תרבעה
 .תיטוחלא תרושקתב רקיעב תישענ תשר יתרשו
 תא רבחל ךרוצ שי יטוחלא רשק ילוטנ םימגדב
 ןיב רשקמה ,לבכ תועצמאב בשחמל םאסה



,2 
 יוןיצקמ ווזוזזימ
 . \ססגפ לש לארשיב הלודגה הציפמה איה םדקתמ בושחימ תרבח

 ,תיפרג/תיסדנה הדובע תנחת לש דיקפתל דחוימב םימאתומ םיבשחמה לכ

 .םלועב םגוסמ םיריהמה סחסווופ< קסיד ירקבו פופ "פרג ץיאמ םע

 ג 1 1
 60 6 ועוטטושופסוה 6 2-20

 !ח18| 48606 |חז6ו|ו 6 הוס 0
 2566 8 256% 6006 א 6
 2 א 0950 1000 5 ?א 5 8 28 חו

 ו א 8 וס חו 120 \ו8 הסוס זו
 120 8 הסוס זוצ6 250 \ופ וסזס סזווש ו זסס
 ו 4 זסס ו 4 ;סס 8

 5/6 /650-ו8 | 8 5068 88 וס 6סח זס סז
 5 קזסחופ6 0 \/ 5 זס 0 קחו\ןספ 14" 50ז86ח
 60חוזסווסז 51208 600086 = 60חוזסוו6ז 51208 8 1060 6
 14 50800 וושווו 17' דזוחווזסח |

 10 ו160ה |וסטפ0חו סח יו יב 06
 6 10 0 יו

 206 1001180 וסט
681 10| 0 

206 

 .5 2699 [[%4366 [[[ ו299

 מ יזזיוטק םיקסידל םיריאמ
 55 10641 805 6 54 4 הפס 6 665 +|/0

 .םיקסידל רתויב םיריהמה םירקבה

 . \צוואססש/5-ל םידחוימ םיציאמ

 השיג ןמז תואצות גישהש דיחיה רקבה קושסכ\שוופש

 .ס6 ווה6/2ווא6 ינחבמב 0.275

 .םינחובה ררמא "...םולח אוה הזה רקבה"

 ! רלוד 160-מ לחה :ריחמ

 + טוד אר ו

 א

 40/0080 000 חס 6 םדקתמ בושחימ
 סה גי ומ ו סוסי סמיית לי ל ט" ם ליכית עיביגו ל ₪ שה ו
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 1993 יקוא לארשי 6

 .םיבשחמה ינש לש םיירוטה םירעשה

 תוכרעמו ₪56 י'דבעמ
 הלעמה

 הלעפה תוכרעמב שומיש םיבייחמ טע יבשחמ

 ,םישדחה סינותנה יגוסב תוכמותה ,תוידועי

 תורמל ."תווחמייה חונעיפבו תדחוימה הרמוחב

 ליינה םימרוגה לכב ךומתל רשפא תיתרואיתש

 הלעפה תוכרעמ לע םיצרה םימושי סע

 םייברימ םיעוציב קיפהל ךרוצה ,תויתרוסמ

 רובעל םיננכתמה תא ףלאמ תילמינימ הרמוחמ

 הלעפה תוכרעמ קר אל .תוידועי תומרופטלפל

 םסג אלא ,תושדח

 םישדח םידבעמ

 סילנוקמ | אלו

 עינמ ןוטוינה תא

 אאא 60 דבעמה

 תרבח תרצות

6 00000 

 וו

 תא .תילגנאה

 ליעפמ 50-ה

 לש | ₪088וז-ה

 אוה םג ,אזאדז

 ןטק ₪156 דבעמ

 .אילפהל = ליעיו א 1 81 0 440 ספה ה 0
 םימאסה תא

 ליעפי 00ח074| גאוס תרבח | תננכתמש

 הלורוטומ לש שדח ₪156 דבעמ ,אג00א-ה

 היגרנא יכסוח ,תויביס 32 ידבעמ סה הלא לכ

 רצומב סניקתהל ןתינש ךכ ,תיסחי םילוזו

 הכירצ

 5. תואסריג תא רוכמל הסנמ אל לטניא וליפא

 תחתפמ איה אלא ,םאס ימושיל 386/486 לש

 םע הלועפ ףותישב ךכל תודחוימ תואסריג

 ץס8\/1א ארקיש בבשה .ש181 ד66ווחסוסקע תרבח

 ססובמ 8460 בבשה וליאו 386 לע ססובמ

 תיתוהמ הרוצב םינוש םהינש לבא - 486 לע

 , %158| תרבח .סיילנויצנוונוקה םידבעמהמ

 יקוושל 4816 גוסמ םיביכר חותיפב החמתמה

 םייפקיהה םילגעמה תא ןנכתת ,החמוג

 שומיש לש ןורתיה .א86 תביל ביבס ובלושיש

 \צוחשסש< למושי ףירהל תלוכיה אוה א86 תבילב

 סיכומנ םיעוציב אוה ריחמה .יוניש אלל טעמכ

 תננכתמ אאוט תרבח םג .₪156 ידבעמל תיסחי

 איה ותוא ,םאסה קושל 386 ססובמ דבעמ

 חתמב םילעופ ליינה םידבעמה לכ .₪1.אא הנכמ

 ילגעמ םיללוכ סהו ,טלוו 3.3 דע 3 ,ךומנ

 רובא לכ תונדפקב םיבכמה היגרנאב ,ןוכסח

 .שומישב סניאש תכרעמ תתו

 ןה םג תולבוס םאסל הלעפהה תוכרעמ

 ןאכ .הרמוחה לש םיבאשמה טועימו תופיפצהמ

 עגה ייסאסייה ןדיע

 טייבהגמ 20 לע תויחונב םקמתהל רשפא יא

 םיבייח .אגא1 ןורכז טייבהגמ 2 לוזגל וא קסיד

 סאו יביכר לש לבגומה חפנה ךותב סצמטצהל

 ,האנ תיפרג הביבס שמתשמל קפסל תאז םעו

 תאזכ תכרעמ הרצי לפא .םימצע תנווכמ יוצר

 אפשדסא תארקנה ןוטוינ  בשחמל

 תכרעמה | .(א6א₪05 רבעשל) !אדטוסמא65

 תקקזנ איהו אסא ןורכז לש 4א/8-ב הבורצ

 תיביטנרטלא תכרעמ .דבלב ₪1 לש 640א8-ל

 םישמתשמ הב ,00 תרבח לש 6ח?0וח איה

 ,הבישוט ,אפ6, ם0 ,מבי ,457 לש טעה יבשחמ

 בבש לע ןה ץורל הלוכי וז .תורחאו אס

 תקקזנ איהו לטניא ידבעמ לע ןהו ס88וז

 (41]) גו כ

 המישמל המאתה

 תושיגפ ןמוי

 תרושקת

[ 1 

 : סידחוימ סימוש*

 תודיינ

 יביכרב 8א18-ל

 בורקב הייופצ

 רתוי "הזרי הסריג .אסא|

 ,וז הניחבמ גירח אוה ויסק/דאאפצ לש םאסה

 סאות תויביס 16 דבעמב שמתשמ אוהש ךכב

 דבעמב שומישה .(בוטל רוכזה א-ה ומכ) 6

 תכרעמב רוחבל ןתוא בייחמ תיסחי שלח

 החתופ וז .60505 תארקנה 205 תמאות הלעפה

 תללוכ איהו 088\060 | תרבח ידי לע

 ךכ .היגרנאב ןוכסחה סוחתב סיבר םילולכיש

 100-ל דע עיגהל לוכי ויסק/ידנט לש םאסה

 דועב ,תוליגר 44 תוללוס 3 לע הלועפ תועש

 שילשל עיגהל השקתמ סכחותמה ןוטוינהש

 .הזה ןמוה

 ומהווה דה רי אר סתימה "וה

 םימפק יללוחמו םיצולח

 00008| איה הירחא בוקעל יאדכש הרבח

 6 ןיב רידנ הלועפ ףותיש יייע המקוהש ,אזפפוס

 ,א78ז ,לפא :תימלועה הקינורטקלאה יקנעמ

 תובאה ןיב .ינוסו ספיליפ ,הלורוטומ ,הטישוצמ

 תא אוצמל רשפא םידסימה תוהמאהו

 תא ,םאסה תסיפת לש םיירוקמה םיחתפמה

 םייתש ,םלועב הלודגה תרושקתה תרבח

 קצומ בצמ יביבר לש תולודגה תוינרציהמ

 ירישכמ לש קווישו רוציב תוכילומהמ םייתשו

 החפשמ סע .ינומה שומישל הקינורטקלא

 והשמ תויהל םיבייח םיאצאצה ,תאזכש

 ...דחוימ

 אלא הרמוחב תדקמתמ הניא 6חטז| עו

 .הלעפהה תכרעמב קויד רתיל - הנכותב

 קושב תויטננימוד התואל עיגהל איה הרטמה

 םיבשחמב הגישה טפוסורקימש ,םאסה

 אוגפוט 6גבק ארקת הלעפהה תכרעמ .םיינחלוש

 יפרג קשממ לולכת איהו ("םימסקה עבוכיי)

 לפא לש התדובע לע ססובמה) םימצע החנומ

 תיחנומ תונכית תפשב הכימתו (הז סוחתב

 י"ע המרתנש ) דח| 568ן[7ז םשב תרושקת

 וחמשי םירשואמה םירוהה תשש לכ .( אד

 ךיא ,תידדה תורחת ךות ,םאס תרמוח רצייל

 איה םג עיצהלמ קי'גאמ לרנ'גמ ענמי אל הז

 ,איה הנווכה .הלש הרמוחה תונורתפ תא

 יוביג סע תינקית הדובע תביבס רוציל ,רומאכ

 לש טעה תסריג סע דדומתהל ידכ קזח קיפסמ

 ו

 חתותיפב קר וניא הלש ןיינעהש ,הלורוטומ

 ילואו) םג אלא אוְָש 600 יכמות סידבעמ

 ,תיטוחלאה תרושקתה תרמוח חותיפ (רקיעב

 ןתרושקת" הנכמ איה ותוא רצומ םויכ תחתפמ

 תרושקתל תלוכי לולכיש ,יייטנגילטניא ישיא

 ,קפסי היצנגילטניאה תא .תינוויכ-וד תיטוחלא

 תחתפמ הלורוטומש 08460%א בבשה ,ןבומכ

 ."םימסקה עבוכ" הייהת הלעפהה תכרעמו

 אלש תורבחה תמישר איה תדבוכמ תוחפ אל

 לטניא ,קפמוק ,מבי .קי'גאמ לרנ'גב תופתתשמ

 החטבהה ןהו רתויב תוטלובה ןה טפוסורקימו

 לטניא .העיגרל םייופצ אל ונא וז תיזחב םג יכ

 תכרעמ חותיפב הלועפ תופתשמ טפוסורקימו

 ןיידע | .ועוחקגש ארקתש םאסל השדח הלעפה

 ימושיל סאתת \/וחקגש הדימ וזיאב רורב אל

 איה ךיאו אד-ו 3.1 תואסריגב \וחשסשפ

 לש תינתפאשה סלועה תסיפתב תבלתשמ

 יפכ ."םוקמ לכב תונולח" - טפוסורקימ

 םידחוימ םיבבש תחתפמ לטניא ,ליעל ונרכזהש
 תביל לע םיססובמה ,ואוחלגש תחת הדובעל
 /ו5| - תרבח םע הלועפ ףותישב ,6

 תיטקפמוק תויהל הרומא \שחש86 .1 טווח



 ינורטקלא ראודב םירבדמ םיכסמ
 ,\צוחטסואפ, 20% תונחתב תירבעב האלמ הכימת םע הדיחיה הנכותה*

 .[/1ג61ם105ת-ו תוא

 .אסשש] 1חס.-לש )1115 -ב האלמ הכימתו תויבחרמ תוירושיק*
 הלעמלב ןויסנ םע הנימאו תנמוימ םישרומ םיקוושמ תכרעמ*

 .לארשיב 160916 תונקתה 7,000-מ
 ,הרבחל ינורטקלא ראוד תכרעמ יתשפיחשכ"

 הינמרג ,תפרצ ,הילגנא ,ב"הראב ונלש םיפינסלו
 לכ תא יתקדב ,תונידמ 30-ב וניציפמל ןכו הדנקו
 קרש הנקסמל יתעגהו קושב תועצומה תוכרעמה
 "ןימאו אלמ ןורתפ ונל תתל תלגוסמ ג ואו

 ןנוג ילא
 616[ 0 וחק 0

 1/[הקו6 50111 הז6 10101 01565 6.

 ונשגרה בושמב תכרעמה תנקתה רחאל עובש"
 ונדבע ךיא ןיבמ אל ינא ,רואה לא ךשוחהמ ואציש ימכ ₪

 תיתוהמ הרפיש יתימא ןמזב ביגהל ונתלוכי .הז ילב
 . 61 חח6-ב םינימז ונא ,ועתוחוקלל תורשה תא
 "התוא קוושל ונטלתה הבוט תכרעמה המכ וניארשכ
 ,סנכמ יאור
 קוויש ,םיבשחמ בושמ ל"כנמ

 למל יסוי

 .היקוושמו םי'בשחמ בושממ תוכיא וצומ דוע
 ,0376962105 סנוודא דנרג ,0375323230 ףוסמ םוקירב ,0376459342 םיבשחמ רודלא ,0377516879 יטבלוא ,037293112 קנילהטואר ,0377515511 ל.ל.מ ,0376458080 תניב ,0379212040 קטינמוא

 ,0375701324 הקינורטקלא ןוטלימ ,03-7525618 קימדקד -םוקירול ,0379243555 דגיל ,0375374387 תותשר ד.א.י ,0376954162 דוקלט ,0375751082 לקסיד ,047342992 סולפ הטאד ,4 םיבשחמ ןירג
 0375635050 יד יט יס 047677148 סא יט סא יס ,03-5567249 תויגולונכט רפוס ,027512112 םילשורי תיבושמ ,057-278755 עבש ראב תיבושמ ,04-531113 הפיח ל.ל.מ ,047728210 קטאאידמ

 037492181 ילא ןודש ,037494017 רא ויק ,0375798350 רוטסרטויפמוק ,0375374204 םוקסיס

= 



 תינוויכ-וד תרושקת

 י"ע טויכ תעצומ

 הלורוטומ

 .0₪-|וסקיראו

 לש זח6\1-ה

 ללוכה ,הלורוטומ

 ,ימינפ |ורכזו דבעמ

 .רלוד 1350 וריחמ

 יטוחלאה םדומה

 לש אוסוטמא

 רכמנ 05-ןוסקירא

 בשחמל דומצב

 995 ריחמב [1ע-951.א

 .רלוד

 .סאו ןורכז לש טייבהגמ 1-ב קפתסהלו רתויב

 ךרדל םירבח

 סאס חתפל התנווכ לע קפמוק הזירכה םייתניב

 אוספו5 - | "ךרדל רבחה" ארקיש

 \אוחסג6 תיגולונכטב הנבי - 60אץ4אוסא

 הרוצב \וחשסשפ 31 \ץסזא תנכות תא לולכיו

 תויהל הרומא | \/וחשסאפ 4( \\סזא | .תינבומ

 דרשמיי) ידרשמ בושחימל תיביטרגטיא תכרעמ

 דויצה לכ ןיב רישי רשק תרשפאמה (ייבשחוממ

 הלכו תוספדמו םיבשחמ לחה |,דרשמב

 רבחה .םינופלטו (סוליצ תונוכמ) תוקתעמב

 דויצב שמתשהל ךכ לכוי קפמוק לש ךרדל

 סא ,המגודל .יטוחלא רשקב וביבסש ידרשמה

 לע ז"ולו םיריכזת תבתכ ביהראל ךכרדב

 רוונ לע סתוא סיפדהל לכות ,"ךרדל רבחהיי

 קחשל ילבמ קרוי וינב דרשמל סנכתש עגרב

 יסיטרכ לע םינותנ תרבעה וא סילבכ רוביחב

 דיל םאסה תא חינמ טושפ התא .?6א6ו

 הרוצב .המיאתמה תימלצה לע ץחולו תספדמה

 ראוד לבקל וא ,סקפ חולשל לכות המוד

 דרשמב ןקתומה דויצה תועצמאב ,ינורטקלא

 דייוצמ אל בשחמה םא םסג ךלש ינמזה

 .בייהראב תרושקתל סימיאתמ םסירזבאב

 לומ תודדומתהה תא ביחרהל תנווכתמ מבי

 תסריג םע ,טע יבשחמ תביבסל סג \/וחשסשצ

 מבי = .\וחקג6 תרמוח לע ץורל לכותש 2

 תרמוח לש תואסריג רפסמ הניכה רבכ המצע

 הזיאל תוארל תונלבסב הניתממ איה לבא סאס

 בייחתת איהש ינפל ,הטונ קושה ןוויכ

 םיצמקמ מבי ישנא .תמייוסמ היגולונכטל

 לכו םיידיתעה םאס ירצומ לע םירובידב דואמ

 איה חתופמה רצומה יכ אוה םהמ ונבאשש המ

 אוהו סרג 700-כ ולקשמ ,דיב הקזחאל ויד ןטק

 סרוגה איה תויתרושקתה סהב םימושיל דעוימ ש

 עיגה ייםאסייה ןדיע

 ןופלט מבי הגיצה סקדמוק תכורעתב .עבוקה

 לעפומה ריעז עגמ גצ םע ("ןופאלפיי) ירלולס

 יכ התיה הנווכה .טעב

 לכוי טעה קשממ תרזעב

 יתרשל עיגהל שמתשמה

 תיטוחלא תשרב סימושי

 תותליאש עצבלו

 םיטושפ םינוכדיעו

 מבי החתיפ זאמ .תיסחי

 םע | ,תורוצת | ןווגמ

 לש | סינוש | םיבוליש

 תלוכיו תיבושיח תלוכי

 איה םסתוא ,תיתרושקת

 ןמז הזמ חטשב הסנמ

 רשפא 1994-ב קר .המ

 ייוסינ תמלשהל תופצל

 תוטלחה תלבקלו הדשה

 .םאסה אשונל תוריהזב םיסנכנ םינפיה םג

 הבושח תינפי ההבח לכ טעמכ אצמתש תורמל

 םיקפסה תורוש ןיב

 םה ,לעופב וא חכב

 לע רמהל אל םירהזנ

 .ןוכנ אלה טוס

 ,הטישוצמ | ,וסטייגופ

 הבישוטו ינוס ,אפ6

 יבשחמ סויכ תועיצמ

 סינוש םיליהמתב טע

 לדוג ,תלוכי לש

 סינפיה .תויפיצפסו

 ןיא יכ סיעדוי

 תא בצעל םתורשפאב

 תוסיפת סע סאסה קוש

 ןכלו תוינכפהמ

 סהלש םינונכיתה

 ט]וופט 325 סו(

 יועוקהמ תעבונ תינביה תונפסהה יכ ןכתי

 תינביב די בתכ חונעיבבש

 וקוושיש םירצומה יפוא יבגל מביב תובייחמ

 .תירחסמ

 טפוסורקימ תחתפמ \/וחקג6 טקייורפמ דרפנב

 אוסטו|6 םשב רתוי תינתפאש הלעפה תכרעמ

 איהש ןויסנב טפוסורקימ תרזענ הב ,צ/וחסש5

 טלויה םע הלועפ הפתיש איה רשאכ השכר

 בשחמה לע \אוחשסשפ תנקתהב דרקפ

 אוספוו6 \צוחטסש5 .0חוחו8ססא אשינה

 4- לדוגב 80א  ןורכזל תקקונ

 ירטבאב תכמות איה | ,טייבהגמ

 תיטוחלא | תרושקתו | 0א0ן

 ףילחתכ קר אלו) תוימוקמ תותשרל

 האיצוה טפוסורקימ .(יווק םדומל

 אוספ|6 ךותמ ₪205 תביל תא

 הפיסוה איה המוקמבו וחשסשפ

 ( אקק|םזמפ) םיריעז םימושי

 ]| 8/516-ב םיבותכה

 .סאס לש הרטמה קושל םימאתומה

 ןגראמ ויהי םינושארה םימושיה ןיב

 סקפ תנכות | ,(קןאו) ישיא עדימ

 "ןרכנסיל ךל תרשפאמה הנכותו

 םאסה ןיב (םינותנה תא םאתל)

 .ךלש ינחלושה בשחמל

 תורבחה ליעל וניארש יפכ .תיסחי םיינרמש

 סע הלועפ ףותיש ימכסהל וסנכנ תוינפיה

 ןהל רמשתש ךכ ,תויצולח תויאקירמא תורבח

 תא דיגי קושהש עגרב היגולונכטל הריהמ השיג

 תרבח איה תינפיה השיגל תרחא המגוד .ורבד

 סויכו ןוטוינה חותיפ לע לפא סע הדבעש ,פרש

 םאקשא םשב ןיטולחל ההז הסריג העיצמ איה

 ישוקהמ תעבונ תינפיה תונססהה יכ ןכתי .6

 .תינפיב די בתכ חונעיפבש

 תיטוחלא תרושקתל םיכחמ

 תרושקתה איה םאסה תפמב חתפמ תמוצ

 רשפאל הרומאש ,חווטה תכורא תיטוחלאה

 ןווגמב  םינותנ חולשלו לבקל שמתשמל

 סיתורישו םימושי יתרשל תשגל ,םיטמרופ

 תשר ךותב ותוא בלשלו םירחא םייזכרמ

 תרושקתל שדקומה רמאמב .תילבולג תרושקת

 סינוויכה תא םירקוס ונא הז ןויליגב תיטוחלא
 םוכ םיחתפתמה םיירקיעה םייגולונכטה
 תא סכסל ןתינ תיתיצמת הרוצב .בייהראב

 בורקה דיתעל םיננכותמהו םימייקה םיתורשה

 :םיאבה סיווקה יפל

 גוסהמ סה רבכ םימייקה םיתורישה תיברמ +
 תוירותיאה יתורישל המודב | .ייינוויכ-דחייה

 5676| | יתוריש ,ןהינימל | (יסירפיביי)



 תרושקתב םולהיה

 הצור התא םא

 תונורתפב עיקשהל

 אלש תרושקת

 ...םכרע תא םידבאמ
 תרושקת ירצומ לש הליבומ תינרצי - 858

 גראמי תא תקפסמ ,תותשרל לוהינ תוכרעמו

 תכרעמ - (דצמ אטדאסאא ת8816) ייתשרה

 םיגוסב תכמותה תלהונמו הריהמ תרושקת
 .סיינוגרא םימושיי לש סישדח

 תומדקתמ תויגולונכט בלשמ תשרה גראמ
 תריציל ,תומכח תוזכר ביבס סייק תשר דויצו
 תולקב תבחרתמה ימצע לוהינב הפוקש תכרעמ

 םג ,סולהי ומכ .ןוגראה לודיג סע תחתפתמו

 ןמא ךרואל תודימעו תוכיא החיכוה 58
 .הקיחש אלל

 סלועב םיטרדנטסה תא הליבומה הרבחכ

 ןורתפ ךל ןתית 5ץמ(00ק00% ,תרושקתה

 .חוכיו אללו תורשפ אלל תרושקת

 ךניא תרושקתב סולהיה תא הנוק התאשכו
 הבוט העקשה וזש עדוי התא .תועטל לוכי

 .5ץמ00ק₪₪08 רחב .ןמז ךרואל

== = 16/90 

 הג/6+ \ח
 קהחתטזפ חוק ואגו

 וסל 601 11108

 הכו
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 דחא ןוויכב תועדוהה תא םיריבעמ 81886-ו

 .תואשינה תונחתל עובקה דקומהמ - דבלב

 לבא הזמ הז םיבר סיטרפב םילדבנ םיתורישה

 אל הדשב שמתשמה - סהל ףתושמ דחא רבד

 .תשרה התואב דקומל רדשל לוכי

 םיאצמנה וא םסיננכותמה סיתורישה תיברמ 4

 רמולכ ,ייינוויכ-ודיי גוסמ סה המקה יבלשב

 ,דקומל הנעמ רדשל םג לוכי הדשב שמתשמה

 .תירלולסה הינופלטה תשר לע םיססובמ םהו

 םירדת ספ אצקוה אל ןיידע םויהל ןוכנ

 ה ו-0

0 

 תורבחה

 הלורוטומ
 יתש | .ק6א01א | סיטרכ הרוצב

 ,בוש ,ןה ץורמב | תוכילומה

 למגד וגיצה רבכ תורבחה יתש . 5 -ןוסקיראו

 םימדקתמ םיבלשב ןהו הלאכ םימדומ לש בא

 ןיידע הפידעמ 478  .יתרדיס רוציל רבעמ לש

 ומצע סאסה ךותל יטוחלאה םדומה תא תונבל

 ,םירחא םידיקפתל 7061 ץירח ךכ ךוסחלו

 בורקה דיתעב יכ תואדווב חינהל רשפא לבא

 םדומ לש םיקפסה תמישרל ףרטצת איה םג

 .ק6א161ג שטמרופב יטוחלא

 םיבייח ןכלו תיטוחלא םינות) תרושקתל קווישה תויזחת תלטוטמ

 הדעונש םינופלטה תשר לש הליצב ףפוטצהל

 תלטוטמ הענ תונורחאה םינשה תשולש ךלהמב .רובידל

 תורבח לש תויפצה "1 3ח6צ/(-גפוס 0

 דצמ יקווישה יוזיחה םינות) .תרבעה <%

 .םימעפ רפסמ דצל ןופלטה תשרב

 יכ הטזפה החנהה י"1] הקיחמ ,תומיאתלמ תוצבשמב / ןומיס תירשפא | תירלולסה

 ,בחרה רוביצה :תוירקיע תורוצ יתשב

 לבוסה י"ע טירבת%מ םיטרטפ לש הריחב ,וק תרבעה סינותנהש וא

 ,היבופתדלקממ . ו" תחישכ םירבעומ

 ל 6 לוגיעב הפקה י"ע השגדה ,טע עגעש ל

 השדחה היגולונכטה םיטושפ רתוי הברה םה ,השודכו לעופה) יטוחלא םדומ

 התבג רבכ וינומהב ומכ קוידב תינורקע

 דבלמ | ,ליגו םדומ

 רומא אוה יכ הדבועה

 סישערב דימע תויהל

 לש סירבגומה

 (תיטוחלא | תרושקת

 ,תיביטנרטלא ,וא

 יקרפ תא לצנל רשפא

 םכותל סוחדלו ןופלט תוחיש ןיב םירצקה ןמזה

 לכב תוינש 5-כ) תורצרצק םינותנ תורודשת

 ,אוה וז הטיש לש ןורתיה .(תרושקת ץרפ

 הניאו "םיתמ םינמזיי תלצנמ איהש ,ןבומכ

 .םירחא םישומיש לש טרסה בחורמ תלזוג

 ףותיש ךות מבי ידי לע תחפוטמ וז הטיש

 ןופלט יתוריש תויקפס  רפסמ םע הלועפ

 .ירלולס

 תילבולגה תינייוולה תשרה

 הלוהוטומו מבי תא רשוקה ,רחא טקייורפ

 תרושקת תשר אוה ,ילבולג הֶלועַפ ףותישב

 ססבתהל הרומא וז תשר .סוידיריא םינייוולה

 רמולכ) לולסמ יכומנ תרושקת יינייוול 66 לע

 תואמ רפסמ לש הבוגב םיפלוחה סיניוול

 חיטבמה ןומזיתב (ףראה רודכ לעמ םירטמוליק

 היהי ,םסלועב םוקמ לכב ,אוהש עגר לכב יכ

 לבקל ןימו ,קפואה לעמ דחא ןייוול תוחפל

 םירודישה .רשקתמל תורישי םירודיש רוסמלו

 לש ינשה הצקבש דע ,ןייוולל ןייוולמ ורבעוְ

 ןב ידיבש םאסל ןייוול ןיב רשק רצווי סלועה

 לש ןורתיה .םינותנה תהשל וא החישל גווה

 םינללוול .תשר סינלוולה לנפ לע  םיכומנ

 תדלקמ וא רבכעב שומישמ םיריהמו

 םישמשמה | ,ייסיינורכניסואיג"ה) | םיהובגה

 תרבעהלו םינופלט תויזכרמ ןיב תרושקתל

 סהילא רשקתל תלוכיה אוה (היזיוולט ירודיש

 ,"ןופאלפייל דב דיב םיאשינ ,םינטק םירישכממ

 תשר .תולודג תחלצ תונטנאב ךרוצ אלל

 םירשקתמה תא ןה תרשל הרומא םוידיריא

 .םינותנ תרושקתל סיקוקזה תא ןהו רובידב

 וד תיטוחלא תרושקתל תיתשתה דוע לכ

 ,תירלולסה םינופלטה תשר לש וז איה תינוויכ

 יטוחלא םדומ חותיפ אוה רתויב לודגה רגתאה

 7050103 .11000% חה

 הצולחה .דבכ ריחמ

 לש רתויב תטלובה

 תרבח ,טע בושחימ

 הטשפ ,אוסאוםאד\

 לנפל | העווגו | לגר

 תא ולחה םינומההש

 ינפל .תורעתסהה

 ץ6 082]א68 לש תמדוקה הריקסב ,הנש

 קושב רחבמה יכ ונאצמ ,טע יבשחמ אשונב

 תלבגומה תלוכיב בזכאמ טעה יבשחמ

 תרכינ תומדקתה הלח זאמ .יזיפה לובריסבו

 אל ןיידע לבא ,הלעפהה תוכרעמבו הרמוחב

 טקפסאה .ןימא די בתכ חונעיפל ךרדה הצרפנ

 אל ,יטיא רתונ טע בושחימ לש הזה יטירקה

 ורתונ םה םג םימושיה .ליבגמו קייודמ

 השיגה םהב ,החמוג יקוושל םימצמוצמ

 .תידעלב טולשל | הלוכי | "תיגולוספוטייה

 תונויליג ,םילילמת ידבעמ ומכ) יללכ בושחימב

 אוה טעב שומישה (סינותנ ידסמו םיינורטקלא

 םעז דע לכתסמו בוטה הרקמב לברוסמו יטיא

 .בוט תוחפה הרקמב

 הדבועה םצעמ .תומדקתה תרכינ תאז םעו
 תיבושיח המצוע םיקפסמ םישדחה םידבעמהש
 םימתירוגלאה תא רפשל ןתינ רתוי ההובג
 הלעפהה | תוכרעמ .די  בתכ | חונעיפל
 לוזגל ילבמ ,קשממה תא ורפיש תויטקפמוקה
 םימושיש ךכ ,ןורכז לש םירקי םיטייבהגמ
 תכרעממ רתוי הבוט הכימת לבקל םילוכי
 לע רתוי בוט םידקמתמ םינרציה  .הלעפהה
 קושה חוליפו םישמתשמה לש םייתימא םיכרצ
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 יכ םיפצמ אל בוש .תואצות תוארהל ליחתמ

 אלא בצמ לכב דחא לכל םיאתי דיחי טע בשחמ

 תורוצתל השירד הייהת יכ הדבועה סע ומילשה

 לכ רורב וישכע .םינוש קוש יחלפל תונוש

 וימי תיברמ תא הלבמה לייכנמ לש םאסה

 וילע ,הביתכה חולמ הנוש היהי תוסיטב

 םיביכר לש תוריהמ תוציקס הלעי סדנהמ

 ויהי םהינשו םיילמשח םילגעמ וא םיינכמ

 תוריכמה ןכוס בותכי הילע תרבחמהמ סינוש

 .תונמזהה תא

 זרמומ לוציב

 לש תונורסחה לכ םע

 טלק | רובאכ טע

 ךומנה קוידה)

 תונכות לש תויטיאהו

 תויחכונה = חונעיפה

 םא ךתוא ולכסתי

 ךמסמ ןיכהל הסנת

 ,דחא דומעמ רתוי ןב

 ךכ לע רבדל אלש

 דומעי אל רפוס ףאש

 תביתכ לש ןחבמב

 בשחמ לע םלש רפס

 םימוחת םנשי (טע

 לע הלעתמ אוה םהב

 הביטנרטלא לכ

 רבודמ רקיעב .תרחא

 לש ריהמ | ןומיסב

 (תוציקס) סיוותמ לש הטילקו תוהגהו תורעה

 ,תומיאתמ תוצבשמב / ןומיס .םיטוטרשל

 םיטרפ לש הריחב ,וק תרבעה יייע הקיחמ

 הפקה י"ע השגדה ,טע עגמ יייע טירפתמ

 םיטושפ רתוי* הברה סה ,המודכו לוגיעב

 ןיא םא .תדלקמ וא רבכעב שומישמ םיריהמו

 קפתסהל רשפאו דיה בתכ חונעיפב ךרוצ

 הלודגה תודגנתהה יזא ,ויד תנומתכ ותרימשב

 יכ רוכזל קר בושח .תלפונ טע יבשחמל רתויב

 תועמשמ לוטנ ראשנ ללמה ,חונעיפ אלל

 וילע ליעפהל רשפא יאו בשחמה תניחבמ

 חתתפמ תולימ שופיח ומכ ,םייגול םירוטרפוא

 .םינותנ ץוליחו

 .תוברתמו תוכלוה םיטעל הלעפהה תוכרעמ

 ונרכזה ןתוא ,חותיפ תחת תוכרעמל ףסונב

 תוכרעמ שולש ןיב םויכ לצופמ קושה ,ליעל

 צ/וחנסא5 !סז ,00 תרבח לש 6חשסוחו :הלעפה

 לש 06ח008-ו טפוסורקימ לש 6ח (סחוקטזוחפ

 תועצומ הלא | .6סחוחוטח\681וסח חו

 לדוגב טעה יבשחמ לכ לע תונוש תויצניבמוקב

 לש חתמ דוע קושל םיאיבמ םימאסה .תרבחמ

 ןשארבו | (קזסקזשוגש) תוינייניק | תוכרעמ

 לש | חפש ,ןוטומנ לש | היצנגילטניאה

 .ליעל תורכזנה ייסימסקה עבוכייו טפוסורקימ

20 - 
 1993 'קוא לא

 עיגה ייםאס"ה ןדיע

 הברה לע הלעפה תוכרעמ ידמ רתוי הברה

 ימי תליחת תא ריכזמה בצמ - קוש ידמ תוחפ

 .ישיאה בושחימה

 רתויב הבושחה תוחתפתהה ,םימושיה סוחתב

 גוסו םיטמרופ לש היציזיטרדנטסה איה

 םינייפאמל ףסונב .ייוידייכ םירדגומה םינותנה

 ינקית ויד לש תויביסה תפמ ליעל ונייצש

 ,טעה תעונת תוריהמ ,הביתכה ןוויכ תא לולכת

 (רטסרה תופיפצ) המיגדה בצק ,הביתכה תיווז

 סילגוסמ םימושיה לכ אלש תורמל .עבצו

 טמרופ לע המכסהה ,םירטמרפה לכב שמתשהל

 סושיל סושימ ויד ינות) תרבעה רשפאת ללוכ

 .םישדח חונעיפ ילכ חותיפו

 םאפהמ םיירקיעה םיבהלתמה םייתניב

 םגו - םיינורטקלאה םיעוצעצה יבבוח םה

 יקוחר םיחתפבמ לש ןטק אל רפסמ

 ללוש תא רבכ םיאורש ,ףועמ

 םיידוחי םאס ימושי חותיבל תויונמדזהה

 | המישמל המאתה

 תושיגפ ןמוי

 תרושקת

 םידחוימ םימושי

 די-בתכ חונעיפ

 תודיינ

 תושיגפ ןמוי

 תרושקת

 םידחוימ סימושי

 די-בתכ חונעיפ

 החלצהל חתפמה

 העבנ דימת הרמוח תמרופטלפ לש החלצהה

 שכור אל דחא ףא .הילע וצרש םימושיהמ

 ולש ןחלושה תא ראפיש תנמ לע קר בשחמ

 תורמל .דמעמ ילמסכ ורכמי אל טע יבשחמו

 םידבועל הנושארבו שארב דעוימ םאסהש

 לכמ ,תידיימ השיגל םיקוקזה םישנאלו העונתב

 ראודו םינותנ ידסמל ,תע לכבו םוקמ

 תא ריזחהל לוכיש לודגה קושה ,ינורטקלא

 ירצומ קוש אוה טע בושחימב קנעה תועקשה

 לש בצקב םימאס ורכמי רשאכ קר .הכירצה

 .םויכ םיעיקשמה לש סלמעל רכש אובי ןמקוו

 ךרוצ שי ךכ סשל

 ,םיילנמה = םימושיב

 תונהל םילוכ: .םהמ

 אלה דמעמה ינב םג

 .בשחוממ

 לש ירקיעה ןייפאמה

 אוה םיינומה סימושי

 ימושי" .גוסמ םהש

 ךרעה רמולכ ,"םינכת

 סושיה לש ףסומה

 עדימ ונכות אוה

 ילוק וא יתוזח ,ילולימ

 לש ךועל המודב -

 וא ואדיוו תטלק ,רפס

 לוכי סושיה .רוטילקת

 לע ןכותה תא ליכהל

 שכור התא רשאכ םייקש יפכ ,שכרנה םוידמה

 קפסמ אוהש וא ,סכ ₪0 לע הידפולקיצניא

 יפכ ,יזכרמ םינכת רגאמל הטושפ השיג

 הרקמ לכב .ןווקמה עדימה תורבח תועיצמש

 םא .קושה תשירדל תתפמה אוה ןכותה

 סאס ימושיל םינכת אוצמל וליכשי םיקפסה

 .תחטבומ החלצהה יזא ,תונקל חמשי רוביצהש

 ירצומל םימושיהו טעה יבשחמ וכפהי תרחא

 .םייתחמוג קוש

 תמאתה לע תודבוע ןווקמה עדימה תורבח לכ

 תא המיאתמ 8187 .םאסל ןהלש םיתורישה

 סיבשחמו 80 תומרופטלפל ₪3ץ1וחא יתוריש

 6חשסוחו הלעפהה תוכרעמ לע םיצרה םירחא

 אמו/5 -ו אושא ס אדג תורבחה .ד61650זוקו-ו

 לע ןהלש עדימה יתוריש תא הנקפסת 60

 תא תחתפמ לפא .קי'גמ לרניג .תומרופטלפ

 ירגאמל | השיג | רשפאתש | אטשוסחא/!גו|
 טנרטניא ,החוסחסב 0ח!ו | ,ברסויפמוק

 תיברמב תשחור המוד תוליעפ .אקק1ט1.וחא-ו

 תויופתושב דחוימבו תורתאה | תורבחה
 עדימ יקפס ,םיבשחמ ינרצי ןיב .תויקסיעה
 .תרושקת תורבחו

 םיבשחממ םירגהמה סינושארה םימושיה ןיב



 | ימלוע ועודיח
 09/2 הלעפה תכרעמל סוריו יטנא |

 םלועב רתויב תשרדנה תימנידה הנכותה
/!, 

 םלועב 1 0 1112 תבשחנ למרכ םוריו-יטנא ובדוט
 םידימחמ הרקבו תוכיא 'נחבמ הרבעש רחאל
 ןהילמס תא תאשל הייוארכ תימוערה הרכהה תא הלביקו
 :םלועב תוליבומה לש

 ה 1 5 - ל" תש

 :...אק₪ 6 - : יוד | אוסטסוו -
 0 יי ו שס זעע הז6 -: ;:;:8 :

"165% 0 
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 | 6 ו למהכ והיו יטנאל רתולב הובגה ןויצה

 !רתויב הבוטה דו גשיהב - רשפתהל המל

 בוטהמה .ת/רק

 "עב הנכות תסדנה למרכ
 04-416979 .סקפ ,56 .לט הפיח ,20 תורדתסהה 'דש-טסופ ק'צ
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 1993 'קוא לארשוי 6%

 סינותנה ילהנמ תא ואצמת םאסל םיינחלוש

 תונובשח תלהנה תונכותו (ק[א) םישיאה

 ,ליעל ונרכזהש יפכ .0שוסאםא ןוגכ ,תישיא

 ,"םימושי-ינימיי לש הרדיס ןיכת טפוסורקימ

 אוססו!< תכרעממ ילרגטניא קלחכ וללכיש

 תביבס הניכמ 060\/סזא< תרבחו וו 5

 לע .ויסק/ידנט יבשחמ רובע טע ימושיל חותיפ

 הנורחאל עיפוהל ולחה ק6חלסוחו תמרופטלפ

 לש !חא\/זווטז :ידמל םיענכשמ םימושי רפסמ

 ןהא | תרבח לש ןהא\/ג6-ו 478! תרבח

 ,די בתכב םיכמסמ ידבעמ סה ד6סוחס!סשץ

 "הקבדהו הריזג" תלוכי סיללוכה

 רשפא רמולכ) ויד ינותנ לש (6טד8745ד₪)

 םימושירו תורעה לש ףסואמ ךמסמה תא תונבל

 עדימל ןכותה תא רימהל ךרוצ אלל ,די בתכב

 תרבח לש אוססוו6 460656 תנכות .(ירמונאפלא

 ישמתשמל תרשפאמ | אסו0|680 16068

 .םינוקמ | עדימ יתורישל תשגל םאס

 לש תילאוזיוו תונכית תכרעמ איה אוּצָפוסִסזוקו

 תרבח לש 6ח4קק8 הומכו ק6חא!גקו6 תרבח

 טעה יבשחמ לכל סינימז הלא לכ זמ

 .ץ6חשסוחו הלעפהה תכרעמ תא םיצירמה

 תא םיקדוב
 םימה תרוטרפמט

 ךכל האיבה קושה לש תננוצה םינפה תלבק

 יבשחמ סע תאצלמ הכ דע וענמנ תובר תורבחש

 תרושקת

 םידחוימ םימושי

 תושיגפ ןמוו

 תרושקת

 םידחוימ םימושי

 די-בתכ חונעיפ

 תודיינ

 עיגה ייסאסי'ה ןדוע ==

 קוויש ייוסינ תועצבמ ןהש וא ,ןהלש טעה

 תורבחה יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .ךומנ ליפורפב

 םיקוושל םירקי אל םירצומ תקפסאב וחמתהש

 תיברמו 675 גצ 2000, 81:  .םיחכומ

 דע תונלבסב תוניתממ רישיה קווישה תורבח

 .הזה קושב ףסכ חיוורהל רשפא סא ררבתיש

 בשחמ סע קוויש ייוסינ טקשב השוע טקפמוק

 תקדוב דרקפ-טלויהו 60%א68870 םשב טע

 יבשחמ לש החלצהה תא ךישמהל רשפא ךיא

 ןונכית םע 1001א-ו 951:א םיקיתווה סקנפה

 .טע ססובמ

 ידכמ לודג ,דחוחאג6 7107 ,מבי לש טעה בשחמ

 םג ודיצל ףיסוהל תננכתמ מבי .םאסל בשחיש

 ליעפהל ןתינ ותוא ,ישומיש-וד תרבחמ בשחמ

 ונרכזהש יפכ .םידילק חול וא טע תועצמאב

 םיקוושל תונורתפ רפסמ תרציימ םג מבי ,ליעל

 לפא .תונוכת לש םינוש סישגדה םע ,םיידועי

 בשחמל טע תסריג רצייל אלש הטילחה

 ילוא | ,קסאסזפססא ,הלש ירלופופה תרבחמה

 תונורתפ ףידעמ קושה יכ תעדל החכונש רחאל

 םה םא םג ,ןוטוינה ומכ ,רתוי םייטקפמוק

 ."לודגיי בשחמ לש תונוכת לע רותיווב םיכורכ

 ימל טע ןורתיפ ןתמב תוחמתמ תורבח רפסמ

 בשחמל וז תלוכי ףיסוהל ןיינועמ וא ססהמש

 , אחהתטז כשחו תרבח לש \/חו64שגְע .םייק

 ( סת חוטח 16310 תרבח לש | וגח0שמווטז

 והו!סזווש תרבח לש וחווה 286  ,[חו6|!ופ6ח6

 טע תוכרע םה ,אוסטפ6 5עצוסחו8 לש 6ח\/[בו6-ו

 ירוטה רעשה ךרד ליגר בשחמל תורבחתמה

 ותוא ףוקש תורפיס חול תללוכ תאזכ טע תכרע

 1060 גצ לע ללכ ךרדב) ליגרה גצה לע םיביכרמ

 םירביירדו טע ,(אשינ בשחמ לש חוטש

 לע םיכמסנ תונורתפהמ קלח .םימיאתמ

 ,טפוסורקימ לש (6ח אוטחפוסחפ) טע תובחרה

 עובק קלחל ךופהל תנווכתמ איה ןתוא

 תידוחי השיג .\ץוחצסוא< לש תוידיתע תואסריגמ

 תמשוימ (הנשי יד היגולונכט לע תססובמה)

 טעה .ץטחסוזשס| הלש רצומב 176 תרבח ייי'ע

 ךסממ טלפנה רואל שיגר אוה הז ןורתפב

 "עדוייי בשחמה .(תידוטק תרפופש) ליגר (64)

 יאנתב) ןותנ עגר לכב טעה לש םוקימה תא

 ןיב האוושה יייע (ךסמה לומ קזחומ טעהש

 לש הקירסה ןומזיתל טעה הצקב טלקנה רואה

 אוה הז ןורתפ לש ןורסחה .םינורטקלאה ןרק

 ומכ ,םיפסונ םירטמרפ ףוסאל רשפא יאש ךכב

 םתירוגלאב בושח קלח םסיווהמה ,תיווזו ץחל

 בותכל ושקתי םג םישמתשמה תיברמ .חונעיפה

 .ליגר גצ לש יכנאה חטשמה לע תויחונב

 םיעוציב ינחבמ

 לנחבמב םימאסה תא דימעהל ידמ םדקומ

 לכ םע .םירגוב םירצומ לש םיעוציב

 יא ךןיידע ,הנורחאה הנשב הלחש תומדקתהה

 הניחבל דידמ ףתושמ הנכמ אוצמל רשפא

 קושב םירצומה בור .םימאס לש תיביטקייבוא

 ,הרמוח לש םיילרגטניא תנוורתפכ .םירכמנ

 ,רצ ינכט ןחבמו תימושי הנכותו הלעפה תכרעמ

 איבי ,םאסה לש ידמימ דח טקפסא קדובה

 תאו םוקמב .העטמו תתוועמ האצותל חרכהב

 ןולאש לע קר תונעל םינחובה תווצמ ונשקיב

 לכ לש המאתההמ תיביטקייבוס .תומשרתה

 :םידיקפת השימחל רצומ

 ןמויל ףילחת ,ינורטקלא תושיגפ ןמוי 4

 תובותכ סקנפ ,הנש חול ללוכה ,ספדומה

 .תורוכזתו תועדוה םושירל םיפדו םינופלטו

 ילכ לש תונימזהמ עפשומ וז הירוגטקב ןויצה

 תוכיאו די בתכ יוהיז ,םינמז לוהינל רזע

 קשממה

 לא סיצבק ריבעהל תלוכי תללוכ תרושקת 4

 תיטוחלא תרושקת ,םיינחלוש םיבשחמ תאמו

 תותשרל תוירושיק ,םיירלולס | םינופלטב

 .ץ6א161ג .תרוצתב סימדומ לש תונימזהו

 הכימתב םידקמתמ | םיידוח* םימושי4

 תלוכיה ,טע ימושיל תידועי חותיפ תביבסב

 טע קשממל דחוימב וחתופש םימושי טולקל

 לצנל ןתינ םתוא קשממ ילכ לש תונימזו

 .סינוש םימושיב

 תונעיפה עונמ תא ןחוב די בתכ חונעיפ +

 תא עצבמ אוה סהב קוידהו תוריהמה תניחבמ

 לש הכרדהה תולקל ונסחייתה ןכ ומכ .ותדובע

 .שדח די בתכ דומילב עונמה

 ,לדוג לש םירטמרפל תסחייתמ תודיינ 4

 ילוטליטב תודימעו הלוסה ייח ךשמ ,לקשמ

 .ךרד

 םינושה םסינונכיתה לש תונורסחהו תונורתיה

 .תונוש תומישמל םתמאתה ךוד םיאטבתמ

 הבוט תלוכי ןיגפמ 8787 לש ישיאה רשקתמה

 ןוטוינה .בוט יללכ ןויצו תרושקתב דחוימב

 לש םאסה .תודיינו די בתכ חונעפב ןייטצמ

 תוכזב תודיינב בוט ןויצל עיגה ויסק/ידנט

 ועיגה םיבשחמה לכ .תוללוסה לש סייחה ךרוא

 המרופטלפכ םיבוט דע םיינוניב םינויצל

 לוכי וניא דחא ףא לבא םימייק םימושיל

 ,הז בלשב ,הליעי חותיפ .תמרופטלפכ שמשל

 םיריכמ ונאש המרב רזע ילכב רוסחמ לשב

 רתוי םילודגה טעה יבשחמ .םיליגר םיבשחמב

 ,די בתכ חונעיפ לש סוחתב םהיעוציבב םילפונ

 הדוריה חונעפה תלוכי לע םיכמתסמ םה ןכש

 ידועי חונעיפ עונמ לע אלו הלעפהה תכרעמ לש

 ןתינ יללכ ןפואב .(םימאסה לכב םייקש יפכ)

 שפחל םיכירצ םילודגה טעה יבשחמ יכ רמאל

 ,םידמימה .םאס לש קושהמ הנוש קוש םמצעל
 תונעיפב םיקולה םיעוציבה ,לודגה לקשמה

 ץזא ימושי םיללוכ אל םה יכ הדבועהו די בתכ

 לומ תורחתהלמ םהמ םיענומ ,תינבומ הרוצב
 ₪ .םיידועיה םימאסה

 <> תר שש 2 = << מ -"["[ְ"ץְ₪



 ןנ םא לבא ,אלש וא תוכיא שרוד התאש וא

 לוני התא ףוס ףוס וישכעש עדוי אל טושפ התא

 יזמובינוא
 הוט ייפ - א 3 ביש ת מ
 ו.44א8 ןנוכ ,ו7ז00א8 תיטשק קסיד ,4א08 ןורכז
 אואפסא5, 505, ואפ - 5%6ג / 0.28 ךסמ

 תליתמ כט א. ןליד" תיק רד ה" תיסיפיד מ

 מ"עמ ללוכ ה"ש 7,499 קר
 .יאלמה רמג דע .51-ל ח"ש 2.85 לש עצי רעש יפל

 חייברת וברוח םחיג

 ן-- דו
 .יטבילוא לוכי התא ויטכנע

. 
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 א[₪ -ו ראוגי נב סדצרמ םא םיביגמ םתייה ךיא

 םינומהל תוינוכמה קוש לע רעתסהל תוטילחמ ויה

 ישיבוצימ ,וראבוסל םייתורחת םימגד םע תואצויו

 םכל רובתמ היהשכ םירמוא םתייה המ :וסטהידו

 תומש''ל "םילודגה תומשה"' ןיב ריחמה ירעפש

 םתאש רצומה םג לבא - םיירעזמ םה "םיינומהה

 לש שלושמה בכוכה םאה !אילפהל המוד םילבקמ

 התא "ינומה"'ה םגדבש תורמל ףכה תא עירכי סדצרמ

 וידרה תאו תילמשח םיננווכתמ רוע יבשומ לבקת אל

 םיינפי םיקלחמ יונבה 8אזוא םאה ?רופגניסב ורציי

 !תירוקמ תינפי תינוכממ רתוי ךיניעב הווש

 סיאול רטפ

 תומלידל עלקתש ששח ןי

 "תיליעייה ינהצי ןכש ,ליינה

 םהלש תלוכיה יכ םיעדוי

 הסנכה רוקמל הרקוי ךופהל

 -גב תחא םעפ ולו ואטחי םה םא תיפוס סרהת

 המוד קוויש תיגטרטסא .י"תוינומהייל השיל

 ןה .תולודגה םיבשחמה תורבחב הטוקנ התיה

 "םייתרקויייה םירצומה תדרפה לע ודיפקה

 תללכה יייע ,ייםייוקיח / םימאותהיימ םהלש

 ןה .יביסולקסקא ריחמתו תוידוחי  תונוכת

 קינעהל מייע ןהלש יתרקויה סשב ושמתשה

 יניעב הובג ףסומ ךרע תודחוימה תונוכתל

 -שמ ריחמ תפסות ןרובע שורדלו - סינוקה

 איה רתויב תטלובה המגוהה .דואמ תיתועמ

 םע 78/2 םיבשחמה וק תא האיצוהש ,מבי

 - - 64) ידוחיו שדח תכרעמ קיפא

 -לו םימאותהמ קתנתהל ידכ ,(ייצורעורקימייה

 -גה תורבחה קושב הלש הירוטירטה לע ןגה

 .סייתלשממה םינוגריאהו תולוד

 איה תיטסיטילאה תיקווישה השיגהש רבתסמ

 וכלה מבי תובקעב ןכש ,לדוג לש אצוי לעופ

 ,קפמוק .ייםימאותיי לש תולודגה תוינרציה םג

 -אל תונושארה ויה אפ6-ו א68 ,דרקפ-טלויה

 םהש םיישיא םיבשחמכ ןהלש 76-ה תא ןייפ

 ןהירחא .ייינווייאט םאותיימ רתוי (והשמב)

 -אה תומזויכ אקווד וליחתהש תורבח ופרטצה

 - םירקי אלה םימאותה קוש לש תויביסרג

 החלצהה ,סמ11 םג ףוסבו 457, אא,

 תורחתה .הזה קושה חלפ לש רתויב הלודגה

 תורבח רתויו רתוי האיבה קושב "תפצקייה לע

 -תו תוכיא לע תורחתהל םיריחמ לע תורחתמ

 ןיב :קושב "םייניבה תבכיש" הרצונ ךכ .תונוכ
 תבכש ןיבו תורקיה "תיליעה תוינרצי" תבכש
 לש הבכש החתפתה םסילוזה "םינייקחהיי
 יידפסכל הרומתיי תוקפסמה ,"תוכיא תוינרצי"

 ריחמב אל סא םג ,(ץה טמ *08 אוסאםצ)

 .ירשפאה רתויב ךומנה

 תלפל םייניבה תבכש הכפה תונורחאה םינשב

 -י ב"הראב רתויב יחוורהו בחרתמה קושה

 ססומתמ קושב סקלח ךיא ואר תיליעה ינרצ
 האיבהש ,םיסוסיה תפוקת רחאל .תוריהמב
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 תאצל וטילחה םה ,רתויב םידבכ םיקזנ םהל

 -ומ יווק םע קושה לע רעתסהלו דגנ תפקתמל

 קווישה יחמומ םיארוק םהל ,םישדח סירצ

 מבי הרזח ךכ .(צ גו:טמ 1ןאטפ) "ךרעה יווק"
 םיבשחמה | ווקב "אז ימאות" רצייל

 תחפשמ לע הוירכה קפמוק .,\/אטטיסואד

 לע 058 ,עואופאפוסא לע לד ,א0 אסא
 .דועו ,5

 הרוצב סיווקה תא ולציפ אל תורחא תורבח
 תועיצמ ןהש רחבמב ןויע לבא ,הרורב ךכ לכ
 תוליפיי לש .היגטרטסא לע רוריבב הארמ

 תונוכת לש םינוש "םילטקוק" תנכה :"קוש
 ,םינוש קוש ירזגמל םיריחמו
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 תוחוקלה לש היצזילבינק

 רשאכ ,קוויש ילהנמ לש רתויב לודגה ששחה

 ,רתוי לוזו יפילחת םירצומ וק תריציב רבודמ
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 ומרגש םה הלאה םיסוסיהה 675 צ-ו

 םימרזל ןתבוגתב בכעתהל קפמוקו מביל

 לבא .גיאדמ בצקב קוש חתנ ןדבואלו קושב

 סג וענכיש םידספהמ םדה-יתתוש םינזאמה

 קחשמה יקוח יכ תורבחב תויטסיטילאה תא

 וניא זראמה לע דבוכמ וגול .םינוש סה ץ6-ב

 ץ6 85א61- ינתבמב הובג ןויצ דגנכ לוקש

 -מה םישרוד רתוי הובג ריחמ תרומתו אוג תא

 -הה ,ןכ לע רתי .הדידמ-ירב תונורתי םישמתש

 -ודג תורבח לש רישעה קושה חלפב תודקמת

 ךכל איבה סייתלשממ | םינוגריאו תול

 סניא הרקוי יבשחמ לש תוידוחיה תונוכתהש

 הווהמ ןיידעש - ןטקה שמתשמל םיטנוולר
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 םיבשחמייה ישמתשמ ןיב אקווד ןוצר תועיבש

 טפווח, 0316אהְע , אסזו!ופהו6, 2805 לד :"םילוזה

 ןיבמו תחתופה הינימשל וגרבתה 4/\5א-ו

 ןויצל התכז קפמוק קר תולודגה תורבחה

 .ןורחאה רקסב "ןייוצמיי

 תולודגה תורבחה תא איבה ריקה לע תבותכה
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 -תל םיקנעה תא וריזחה םינבל םיליפ לש

 וניאר תויטמרדה תואצותה תא .תויתורח

 איבה הלעמלמ חלה .הנורחאה הנשה ךשמב

 דירוהל םייניבה תבכשב תורבחה תיברמ תא

 לא םיתיעל - הפירח הרוצב ןהריחמ תא

 ,תפומ תורבח וליפא .תויחווירה וקל תחתמ

 הנושארה םעפב םידספהל וסנכנ ,כ811. ומכ

 ,םיבר םיירלופופ םינרציו ןהלש הירוטסיהב

 -לה .לגר תטישפ ףסל ועיגה ,60 קט 2 ומכ

 -וי הרמוחה יריחמ תא הנשה האר יפוסה חוק

 תיבושיח המצועש ךכ ,םיזוחא תורשעב םידר

 הנימז .(4862%2/66 יבשחמ לשמל) תיטסטנפ

 תמרי אורקל גוהנ היהש המ לש םיריחמב
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 .(רלוד 2500 דע 2000) "הסינכה

 הלכלבב הקיזיבה יקוח

 -וה םיריחמה חלש ךכל ומרג הקיזיפה יקוח
 .הכומנה הבכשל םייניבה תבכשמ ,האלה רבע
 -תב תשאונ םויק תמחלמ הלחה רבכ בייהראב
 תורבח לש לגרה תוטישפ בצקו קושה תיתח
 םינוקל סורגל לחה הצחמל תוימינונאו תונטק
 -חמ בשחמ תונקל יאדכ פאה :הינש הבשחמל
 ךוסחל מ''ע תילובג תיקסיע תוביצי סע הרב
 -חה םירחא םינרצי !דבלב רלוד 300 וא 0
 רובעלו םהלש היגטרטסאה תא תונשל וטיל



 " - הנושאר הקלחמ לש תוריש םע םיקסע תקלחמ

 רלזיימ רלטנ ןמקילג

 יבשחמ תחפשמ
 סוס
 יבשחמ תא ךינפב הגיצמ רדרב
 םיבשחמ ,8801₪68 לש 067ה
 םיבצועמ ,דחוימב םייתוכיא
 תונוכת ןווגמב ,אילפהל

 םיבשחמה לכ .תויצדוגיפנוקו
 ההובג המרב תוכיא תרקב םירבוע
 הדיפקב קדבנ ביכר לכו דחוימב
 ןימא בשחמ ךרובע ביכרהל ידכ

 רתויב יתוכיאו

 תוספדמה תחפשמ
 סות לש

 תוספדמה ןה רדרב תוספדמ
 ןיאו לארשיב רתויב תורכמנה

 תחא לכמ .אלפ ךכב
 לבקמ התא רדרב תוספדממ
 תוכיאב ,ךפסכל האלמ הרומת
 תונימאב ,הספדהה תוריהמבו

 הלועמה תורשב ,תספדמה
 .(הלוזה) תיאדכה הקוזחתבו

 תוספדמב םיבר םימגד רדרבל
 .ויד תקרזהו רזייל ,הצירטמ
 .ךל םיאתת יאדווב ןהמ תחא

 ב ףנ ] :
= 

₪2 

 סקפה תחפשמ

 סוסו לש
 רדרב לש תוילמיסקפה

 םינש הזמ ןמצע תא תוחיכומ
 ןה ,םלועה יבחר לכב ,תובר

 תונימאו תוריהמ ,תוטקש
 רקחמב תועקשהה .רתויב
 תוחיטבמ רדרב לש חותיפו

 ודמלנש םיתקלה לכ םושיי ךל
 דיתעה לא המידק טבמו ,רבעהמ

 תוידעלב תוינכט תונוכתב
 תונימאה לע שגדה .רדרבל

 תוינכט תונוכתל ףסונב ההובגה
 ססקפל ךל רשפאמ ,תודחוימ

 ,ששקפל ילב
 ...םעפ רחא ,םעפ רחא ,םעפ
 תא תוארל ילב סקפ הנקת לא

 .רדרב ימגד ןוונמ |

 תונוכמ תחפשמ

 לש םוליצה
 תונוכמ ךל האיבמ רדרב ףשר
 'בח לש סלועב תובוטהמ םוליצ
 .ןונק תצובקמ סקלס
 ,םימגד לש בחר ןווגמ ךתריחבל
 ילאידיא ןורתפ םיחיטבמה
 תונוכממ לחה ,םישמתשמל
 : םימגדל דעו תויטקפמוק
 ! = יפלא תואמ תקתעהל םידעוימה
 .שדוחב םיקתוע
 סקלס לש םוליצה תונוכמ לכ
 ,שומישל תולק ,תויתודידי
 תועיגמו תויתוכיא ,תובשחוממ
 .רדרב ףשר לש תורשו תוירחאסע

 .ןגוה ריחמב הלועמ רצומ לבקמ התא .בוט קסע השוע התא ,רדרב םע םיקסע השוע התאשכ
 םיקוושמה לכו ץראה יבחר לכב רדרב יפינס לכ יכ ,רתוי בוט תורשמ הנהנ התא .(ףוליח יקלח יאלמ םעו םימרוג ןומה םע רשק ילב ,םירתוימ םילובלב ילב) לודג דחא רוקממ הינק לש םירורב תונורתימ הנהנ התא

 עוצקמ ישנא םידמוע ךתושרל ,לכמ בושחהו .םיפטוש הקוזחתו לופיטל הכימת יזכרמ ךרובע םיווהמ ,םישרומה
 .רתויב בוטה דצה לע ךתוא תרשלו תויעב ךרובע רותפל םדיקפתש םילועמ

 ₪ 4 | !םיבוט םיקסע םישוע [/ 66 ט וכ
 ."בהז יפד"ב ונמוסרפ

 03-9245082 .סקפ ,03-9225921 .לט ,הוקת חתפ הירא .ק ,3 לעפא 5₪.ש4 םוליצ תונוכמו פהסדוופה ידרשמ ןוכימל םיידעלב םיגיצנ // מ"עב (לארשי) ףשר -רדרב :תוהשו תויגחא
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 המישמל המאתה
1 = 6 

 2 ב [05 לוב
 005 ימושי
 ומה
 ב

 צוואססואפ ימושי

 מ
 הבחרה תלוכי

 כ = ]

 םיקוושמייל "םייאמצע םינרציי לש דמעממ

 לש עטקב חוורה ילוש .(ץג) ייףסומ ךרע סע

 -יה יספ קרש ךכ לכ וקמטצה הרמוחה תיינב

 םייחוויר ראשהל םילגוסמ רתויב םיליעיה רוצ

 .רורב ןורתי תולודגה תורבחל שי הז סוחתבו -

 תומכסומ .םינוקה לע םג ועיפשה תולטלטה

 -וגו ןתופיקת תא ודביא םיפדעומ םיקפס לע

 תוטלחה לע עיפשהל ולחה םישדח םימר

 הצור התא םא .קווישה יצורע ,לשמל .הינק

 יפכ ,םיבשחמל ייטקרמרפוסייב בשחמ תונקל

 -עמ םייאקירמאה םינוקהמ ךלוהו לדג קלחש

 היהי ךתריחבל דומעיש רחבמה ,תושעל ףיד

 ןימזהל ןתינ םתוא םיבשחמהמ ןיטולחל הנוש

 תוריכמ ישנא יייע םיפחדנה הלאמ וא ,ראודב

 -א) תוקיתווה תורבחה .ךלש דרשמל ועיגיש

 -מה הצפהה יצורעב קפתסהל אל תוצל

 ןיב הריכמה יצמאמ תא לצפלו ןהלש םייתרוס

 שי הו טקפסאב םג .םייביטנרטלא םיצורע

 תוצלאנ תונטקהו תורבחה לש לדוגל ןורתי

 .םינטקו םיכלוה החמוג יקוושל קחדהל

= 

 - בוט ףסכמ בוט סש בוט

 םויכ אצמנ הז ךילהת

 .ותיעצמאב | בייהראב

 תוניינועמה תוינרציה

 רצקל וצלאנ דורשל

 לש םייחה רוזחמ תא

 -הל רובעל ,םירצומה

 -יק ,תיצורע-בר הצפ

 ,םחר אלל םיריחמ ץוצ

 -ישב תיביסמ העקשה

 .םוסרפו תורישה רופ

 ןה ,תורחא םילימב

 םירירשב תושמתשמ

 ידכ ןהלש םייסנניפה

 קוש חתנ לע טלתשהל

 - רשפאה לככ לודג

 -וור לש ריחמב וליפא

 םירבדה ,לארשיב .רצקה חווטב המועז תויח

 קושה .תואיצמהמ םיקתונמ םיעמשנ ליינה

 םיבשחמ י"ע ובורב טלשנ ילארשיה

 -ווייאט םימאות" סה סא ןיב ,ייםיימינונאיי

 -אמ ןסחמב תושענה ,"תיב תובכרהיי וא "םיינ

 ןיידע .תיתנוכשה "םיבשחמה תלוכמ"י ירוח

 תורבח וב ,בייהראב סדוקה בצמל ונעגה אל

 -גה קושה חתנ תא וספת ,"םייניבה תובכש"

 -וכת לש יביטקרטא בוליש תוכזב ,רתויב לוד

 ריחמו תונ

 ףדמהמ הנימז תוכיא

 סישורדה םיביכרמה לכש אוה רתויב סיהדמה

 םינימז םירקי אלו םייתוכיא םיבשחמ תיינבל

 ,סא תוחול םיאיבמ סינאוביה .ףדמהמ ראב

 תוכילומה תורבחהמ סיטקסידו םיקסיד יננוכ

 תונורכזה ,יזכרמ דבעמה .יאקירמאה קושב

 רחבמ .לי"יוחב רחבמל םיהז "קבד"ה יביכרו

 -מה לבא - רתוי ןטק חוכה יקפסו םיזראמה

 ,השעמל .תיתוהמ הניא הז ךסח לש תועמש

 המרהמ לפונ "עצוממה ילארשיה םאותייה

 -תה תכרעמ סוחתב רקיעב בייהראב תיסיסבה

 התוחפ הדימבו הגוצ

 .קסידה ירקבב םג

 תא ףוקזל שיו ןכתי

 בצקל ליינה רוגיפה

 -ידח לש רתוי יטיאה

 הימושיו \צוחשסו< תר

 .ילארשיה קושל

 -מה | תיברמ | םויכ

 םירכמנ םיבשח

 םינכומי" ב"הראב

 הנווכה = ."\/וחסוא5-ל

 -תמל איה רקיעב

 - \אומ ואדיוו םא

 0086 ןויצ םע

 20-ל 5 ןיב \\והחוהזא

 - הינשל לסקיפ הגמ

 .שטניא 15 וא 14 לדוגב יירדת בריי עבצ גצו

 -ידה רקב יכ ואדווי םג רתוי םייניצר םינרצי

 .דבוכמ כוצא \צוחתובזא ןויצל עיגהל לגוסמ קס

 -רכ סע םירכמנ םיבשחמה בור ןיידע לארשיב

 0.5 ןויצל עיגהל השקתמה ,יסיסב 564 סיט

 תיברמב ךסמה תורפופש ,הינשל לסקיפ הגמ

 ההובג הנחבאל עיגהל תולגוסמ אל םיגצה

 -נה לדוג יפל תעבקנ תיתימא הנחבא) תמאב

 -אה תומולא לש תוסנכתהה קוידו הדוק

 -שב םניטקהל השקש םירטמרפ ,םינורטקל

 הרמוח ןומטמ סע קסיד ירקבו (תולוז תורפופ

 "הקיטוזקא"יל סיבשחנ

 -וחנ סירצומב שומיש יייע םרגנה י"ןוכסחייה

 רלוד 500 לע הלוע וניא הגוצתה סוחתב םסית

 - ינייפוא 486 בשחמ לש ריחמהמ 20%-כ -

 תיפרג הדובע תנחת ךופהל מ"ע ךכב יד לבא

 לווע השועה ,005 תנחטמל המשל הייואר

 .הב ןקתומה 486-ה עונמל

 יווק לוציפל ליבקמב .ב"הראב הרוקל רוזחנ

 תוטשפתמ ,קושה חוליפל םאתהב םירצומה

9 0 

 וצואאפסש/5 ימושי



 קרפ תורגסמ תואקסיפ טסקט הקיפרג תואלבט =א(6חפוסהפ [4ס!0

 םידליל תינכת - תויח וג 0
 +.ח.ש) הרדס - קוחר בורק 0
 תוקד 16-ב סלועל ביבסס 5
 "[לפ יסגאב לש הרובחה" :טרס 0
 ץזגפ - אם 8-ב עובשה 0
 ירפ סרוי - םיחרואה תדע
 הריטאס תינכת - תבש תלבק 0
 "יתוכלפסה עפומה" :לשייפס 0

 "ג קלח-
 עורה לוק 5
 "הטרח" :טרס 5

 = לכלה" 7
 לארשי בוט רקוב 0
 תינגוידב הרדס - ערב 0
 תיברעב תוינכתה - עקרסה לט 0
 תילננאב תופד ח 0
 יברט טרס 0
 תיברעב חושד 0
 ןהכה רודיבא ברה - תבש האב 0
 תיעובש תינכת - תרברת זץםוי 5

 .תינויזיוולט המרד

 (ח.ש) "הבהאב

 "הדינבי

 \ח.שו "דחבכה

 וחש

 -רואפיס 0

 ב

 |שדומעו

 השדחה הרוטנו

 ו 66 ₪ 8 1 51+]

 +ח.שנ "תידימתה הדי טה"

 - סיללכהו סיקוחה ןסויי 5%

 הידוק - חארב יפרט 5%
 "ןודנולל םינסו) םיתיססה"

 וקסיסנרפ ןסמ" הלועפ - רטנאהה 0

 הטרז -ולרטוו תנחת 0
 הלועפ - רסומ קלחס ימאיס 0

 דוק" המרז - לוסתאל קטי 0

 "ןינחה" הידמוק - דפ יי 0

 תרגסמב הדטוא
 תוכרעמ יתשב הטרפוא "ובארב"
 תראתמה ,ןבילאסו טרבלינ תאמ

 ] 1 7 ופוט ודוד םע - עובש ףוס 0 5 בוהאלו קיזחהל 2 ה
 (המטירב ,1951) םנ סירוי סה" טרס22.35 [₪
 הפרד זס הגצפ אופ דס אסוס 6 "סיסוסב ₪

 כו שא םח םימי

 \ףבוק הכירע הגוצת

 ו ]| < אש ]31-55 ] ]5

 םימרס [0()
 תדוכלפב הבהא 5%

 (ב"הרא ,1985)
 תשגרפ הפרד דסטסה סי ₪

 7 ק 2 עיצויה םירגב עז 2
 120% 5 [= חו +[ |

 [קז:מ00סוש5 - ל
 ...םילילמת דבעממ רתוי ךירצשכ
 לכו ,םינותנ יסיסב ,םינותיע ,םירפס ,םיגולטק ,םיטקפסורפ לש תיתוכיאו תיעוצקמ הקפה
 .סופד םדק ,םיעבצ תודרפה ,עבצ תונומת דוביע ,תושימגו קויד , שונא תסדנה ,בותכ רמוח

 טסקט יריתע ,תובכרומ סופד תודובע עוציב תרשפאמ הרוטנו
 השדחה הסריגה .ההובג תוכיאבו ,תוריהמב ,תולקב ,תונומתו
 ,הקירס םירשפאמה עבצב לופיטל םידחוימ םילודומ תללוכ
 הרוטנו .סופד םדקל םייעוצקמ םיעבצ ינוקיתו ,הנומת דוביע
 טלפו םיעבצ תודרפה תרשפאמש תירבעב הדיחיה הנכותה איה

 .(00% תכימת םע) דחא םליפל תונומתו טסקט לש
 לופיטהו שונאה תסדנה םוחתב םיבר םירופיש תללוכ השדחה הרוטנו
 רתויב החונה 27'ש-ה תנכות"-כ 1ח!סועסז!6 ןיזגמ י"ע הרתכוהו ,טסקטב
 ןתינ ,םירחאו הלא םירופיש תוכזב "//:מ60/8 תוכרעמב דומיללו הלעפהל
 ללוכה .הלעפהל חונו ללכושמ םילילמת דבעמכ םג הרוטנוב ושמתשהל
 .דועו יטמוטוא ךסמ לוגלג ,"ףלחהו שפח" ,םייביטקרטניא םילגרס
 לש תיביטקרטא הליבח תקסיע תללוכ הרוטנו לש קסוע6כהא -ה תליבח

 תורשקתה תרשפאמה '/6ה0עה 128180886 תא תונמל רשפא ןהנב .תונכות

 הרוטנו תאו ,םינותנ ידסמ לש בחר ןווגממ סייב הטד ינותנ לש הקפהו

 ינוקית ,הקירס תרשפאמה תמדקתמ הנומת דוביע תנכות - קוסוווזקזס
 .תונומתל עבצ ידוביעו םיביהרמ םיטקפא תריציל םירטליפ ןווגמו םיעבצ
 .תוינועבצ סופד תוקפהל ללוכ ןורתיפ ןתמל

 ו
 "וש

= 

 ההובג תויביטקודורפ תלעב הנכותל תבשחנ הרוטנוה
 .םיבכרומ םיטקפסורפו ,םינותיע ,םירפס תוקפהב דחוימב
 םירוט לש בר רפסמ םיללוכה םיפד התועצמאב בצעל ןתינ
 הקסיפ תונונגס תללוכ איה ,טסקט רושריש םע תורגסמו

 בוציע םירשפאמה תויעוצקמ תויפרגופיט תועיבק ילעב |
 םילימ תורוש ןיב חוויר תעיבק ,לאמשו ץימי דומעל דרפנ

 ןכות ,תומויסו תורתוכ ,םירוט ןוזיא ,םיפדו םירוט הקסיפ תוריבש ,תויתואו
 .םייעוצקמ םילכ לש בחה ןווגמ דועו ,םיניינע
 וז הטיש ,(021.₪ - ב הכימת תללוכו /וחשסיא< תחת תדבוע הרוטנוה
 ןהמ ריבעהלו תופסונ הקיפרג תונכות םע תינמז וב התוא ץירהל תרשפאמ
 הרציש הנכותל הנומתה ןיב "םח" רשק תרימש םע - שקמ תציחלב םינותנ
 .התוא
 לש םינווגמהו םיברה תונורתיה לע ךל ריבסהלו ךישמהל וחמשי טקפמיאב
 :ומכ תופסונ תויתוכיא תונכות לע םג הרוטנוה

 .השדח הסריגב תמסרופמה הקיפרגה תנכות - ! 4 הסריג ורד לרוק

 .ק0-ל שוטקקממ הרבעש הקיפרגה תנכות - דנהירפ

 .ק(02-ל שוטניקממ הרבעש הנומתה דוביע תנכות - פושוטופ

 מ"עב םיבשחמ תוכרעמ טקפמיא

 03-5250516 סקפ 03-5289121 ןופלט 63568 א"ת 64 רקסניפ
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 אל .םישדח קוויש יצורעל םיבשחמה תורבח

 סג אלא םיבשחמ ילוכרמו רישי קוויש קר

 דויצל תויונח ,ידרשמ דויצ תויונח ךרד הריכמ

 ומכ ,תוינומה תותשרו תיתיב הקינורטקלא

 בשחמ ןימזהל רשפא .דגא0פד-ו שא[. גד

 הרקמ לכב .ראודב וא 885 תותשרב ,ןופלטב

 לש תוירחא םע ,בוט תיבמ בשחמ לבקת התא

 תוקלה תיבב םינוקית תורישו תוחפל הנש

 םע קפוסי בשחמה .הריעז תפסותב וא ,לולכ

 ןימזת סאו - שארמ םינקתומ \/וח6סיאפ-ו 5

 לע ןקתות איה םג םסימושי תנכות ןרציהמ

 םורגי אל הספוקב אצמתש בשחמה .קסידה

 םסרופש םגדה היהי קסידה ;העתפה סוש ךל

 לעבו רכומ רצומ היהי ךסמה סאתמ ,גולטקב

 -מה לכו הריבס תוכיאב היהי גצה ,ןיטינומ

 .הנממ הפוצמכ דובעת תכרע

 -לו ךאסכב חוורתהל לוכי התא הלא סיאנתב

 תריחב לש תגנעמהו השקה הכאלמב ליחתה

 .בשחמה

 םיבשחמה .היופצ יתלב היעבל סנכנ התא ןאכ

 -יימ תמאב םה םאה ,י'ךרעה יווקייב םישדחה

 לכה ךסב סהש וא ךפסכל רפושמ ךרע סיגצ

 םירקיה םיבשחמה לש "תומוריע תואסריגיי

 התאש המ םאה !םיקיתווה רצומה יווקמ

 ןוכסיחהש וא ,רותיוו-רב םנמא וילע רתוומ

 הז רמאמב !ךרע רסחל הלועמ בשחמ ךפה

 האוושה יייע הלאה תולאשה לע תונעל הסננ

 -ווה םיבשחמה סע ךרעה יווקמ םיבשחמ לש

 תויזכרמ תורבח רסירתכ לש רתוי םיקית

 .יאקירמאה קושב

 תוענמנ יתלב תורשב

 -מב םינרציה ושעש תורשפה תא אוצמל לק

 יווקיב םיבשחמה ריחמ תא דירוהל \ףמא

 -הה לבא .י"רשועה ווקיי ריחמל סחיב "'ךרעה

 רותיווה אוה ןטק המ דע איה תיתימאה העתפ

 -בש םייכרעה םיבשחמה לכ .תושעל ךילעש

 לש םיבורק החפשמ ינבכ ושגרוהו וארינ ונקד

 -מה רחבמ ,רומיגה תוכיא .םירישעה םימגדה

 םיארמ קסידה חפנו (4860א2/66 דע) םידבע

 אוה סא םג ,הנוקב םילזלזמ אל םינרציה יכ

 -צמ ,תאז תמועל .רתויב בוטה לע רתוול ץלאנ

 אלש הלולע הרשפה םהב םימוחת רפסמ ונא

 :ךיניעב ןח אוצמל

 לע םירמוש סינרציה בור .הגוצתה תכרעמ 4

 -עה םיווקל ואדיווה םוחתב "רתכה ימולהי"

 לבקת ךרעה ווקב יכ תרמוא אל תאו .םיריש

 ךרטצתו ןכתי לבא ,ןשוימ טנדיירט םאתמ

 תא םיקדבנה םיבשחמה ןיב .והשמ לע רתוול

 רתויב םיבוטה סזגקהוספ \\ותחוגזא יעוציב

 \אסווטא .ףיאמ םע 2805 יבשחמב אצמת

 קוקו התא םא .ימוקמ 858 קיפאב 0

 1993 'קוא לארשי 76 -

 בוט ףסכמ בוט םש בוט

 -וט ואדיוו יעוציבל םג

 -מה | ,205-ב סיב

 םה ךוובע םיבשח

 -מה תא םיללוכה הלא

 הדו לש אוא6₪ 32 ץיא

 ג /\0010\א6ז)

 .(0016ש2ץ-ו

 םוחתב .ישאר ןורכז +

 תולגמ קפמוקו ₪? הז

 -ומ יתלב תונצמק

 80784 ימגד .תרבס

 -ומ קזס1וחשג-\ םילוזה

 יברימ ןורכזל סילבג

 לכש ןמוב ,32א/8 לש

 לודגל םילוכי םירחאה

 טייבהגמ 64-256 דע

 אל) ינוציחה ןומטמל .ינוציח ןומטמ ןורכז +

 -הב יזכרמ דיקפת (ומצע בבשה לע יונבה הז

 ומכ ,ריהמ דבעממ םומיסכמה תקפ

 -ומ אל 4088 לש 46₪05-ל קר .46 6

 םינחבמב ןכאו - ילמינימ ןומטמ םג ולו ןקת

 סע ₪? בשחמ לע הברהב ולע אל ויעוציב

 .אלמ ןומטמו 4860/33 דבעמ

 לא ךועה ווק יבשחמב .הבחרהה קיפא +

 גוסמ רפושמ הבחרה קיפא אוצמל הפצת

 -וכי םיפיסומ ליינה םיקיפאה .815א וא א(64

 רלוד 500-כ םג לבא ,םיתרשל תינויח תל

 -סב םייכרעה םיבשחמה לכ .ריחמה תיוותל

 .בוטהו ןשיה 158 קיפאב םישמתשמ הריק

 םידווזמ ךרעה ווק יבשחמ .חכ קפסו זראמ +

 -רה יצירח תוחפ) רתוי ןטק זראמב לככ ךרדב

 שלח חכ קפס םע (םיננוכ ינגעמ תוחפו הבח

 -חת סה המ קודב .םירישעה םהיחאמ רתוי

 םאה :תובורקה םייתנשל ךלש הבחרהה תויז

 ןנוכ לשמל) םיינוציח םיננוכ תפסוהל םיכסת

 קפסי הארנכ חכה קפס !(פייט וא 602 ף0או

 -הל היטנב בשחתהב ,דיתעב םג ךיכרצ לכ תא

 .תוכרעמה לכב היגרנאה תכירצ תא ןיטק

 תנכות תא ליכמ ₪105-ה .:1.4581 ₪105 +

 דוגינב .הרמוחה לש רתויב תיסיסבה הלעפהה

 ,ונימיב ץרפנ ןויזחל וכפה 8105 ינוכדיע ,רבעל

 ריהמ רורחיסל וסנכנ הרמוחה ינרצי רשאכ

 ןורכזב בשחמב ןקתומ ₪8105-ה .םהישודיחב

 רשאכ קחמנ וניאש ,אסאו לשמל ,ייףידנ-יתלביי

 וניא .ליגר אסא! ביכר .בשחמה תא םיבכמ

 ןכלו ןפוא םושב שדחמ הביתכו הקיחמל ןתינ

 .ביכרה לש תיזיפ הפלחה בייחמ 8105 ןוכדיע

 הביתכו הקיחמל םינתינ 1458 יביכר

 םמצעמ םיקחמנ אל םהש תורמל) שדחמ

 ןכדעל רשפא ןכלו (בשחמה תא םיבכמ רשאכ

 \ המישמל המאתה

 לש ב

 [ ה ימושי

 000 ימושי

 המה הבחרה תלוכי

 ן המישמל המאתה
 5 1 ד 2

 רי | 005 ימושי

 = וואס ימושי

 הבחרה ב

 המישמל המאתה

 005 ימושי

 \/ואססיצפ ימושי

 / עורג הבחרה תלוכי

 תדרוה יייע וא טקסידמ - הנכות עויסב םתוא

 תמגוד עדימ | יתורישמ ןוכדיע ץבוק
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 םילגמ םינרצי רתויו רתוי .תללכומ הנכות 4
 -מה ןיבל סהירצומ ןיב דירפהל הלקה ךרדהש
 לילכהל אוה (ינשל דחא רצומ ןיבו) םירחת
 תא האיבה מבי  ."הליבחייב תונוש תונכות
 -מל חכוגמ ילוא האריש ,אישל תאוה השיגה
 ק5/ן| םיבשחמה ווקב .םימכחותמ םישמתש
 (םימכחותמ אל םישמתשמל שרופמב דעוימה)



 צצואסס\/פ ימושי

 הבחרה תלוכי

 008 ימושי

 \צואססואפ ימושי

 הבחרה תלוכי

 - הרמוח-תוהז תורדס 5 בייההאב תוקוושמ
 תחת - הנכות לש תונוש תוליבח סע לבא
 להק לע םיעיבצמה םינוש םיירויצ תומש
 .דעיה

 הניחבה ןוירטירק

 -ושה תוחפשמה ןיּב םילדבהה תא ןוחבל ידכ
 קפסיש ןרצי לכמ ונשקיב םיבשחמ לש תונ

 החפשמ לכמ דחא - םיגציימ םימגד םינחבמל

 בוט ףסכמ בוט םש בוט

 -ווכה .המוד הרוצתב -

 -בל איה תירקיעה הנ

 ןיב לדבהה תא ןוח

 לש םינושה םיוקה

 הדימב קרו ןרצי ותוא

 ןיב תוושהל תינשימ

 ןכל | .םינוש םינרצי

 ןוימד רקסב ואצמת

 -ושה םימגדה ןיב בר

 לכ | הקפיסש | סינ

 הנכמ אל לבא ,הרבח

 .תונוש תורבחל ףתושמ

 י"יהחפשמיי לש הרדגהה

 תצקמב תיתייעב איה

 -ומ היה ןוירטירקהו

 איה ייהחפשמ"  :בכר

 -מה םיבשחמ תצובק

 תוחפשממ הנוש ,םייוסמ סא חול לע תססוב

 ןויפיא סע תקוושמו ןרצי ותוא לש תורחא

 ירזע ,דרפנ גתומ םש ללוכה ,רורב יתחפשמ

 קוויש קיפא םג סיבר םירקמבו םידרפנ קוויש

 .הנוש

 ,4868א/25 דבעמ :ןה ונלש םומינימה תושירד

 170 קסיד ,שטניא 14 גצ ,ןורכז טייבהגמ 8

 תונקתומ \\וח46095-ו 05 תוכרעמו טייבהגמ

 םישדחה ךרעה יווק תא תוושהל ידכ .שארמ

 ,תוקיתוו רישי קוויש תורבח לש עציהה לומ

 -אה הצובקה לש תוטלוב תוגיצנ יתש ונמזה
 -מל ,03וטְע-ו 2805 ,רקסב ףתתשהל הנורח

 ."םירישעי םיבשחמ תורציימ אל ןהש תור

 תא הררועש איה הלא תורבח לש החלצהה

 ווק יבשחמ םוחתל סנכהל תולודגה תוינרציה

 שמשל םילוכי ןהלש םיבשחמה ןכלו ךרעה

 -מה לש האצותה תוכיא תניחבל "ינמי ןמס"
 המעל הרציש ,אסזוחקגו6ש .תושדחה תודדומת
 תא הווהמ ,רישיה קווישה יקיפאב ןיטינומ
 תשרופ איה םויכו הז קושב "םימה תשרפ וק"

 -קה לכב רצומייווק

 .תוירוגיט

 רקסב יכ רוכזל בושח

 אוה ןחבנה אשונה הז

 ךרעה ווק ןיב סחיה

 -מה םיבשחמה וקל

 תורבח לש ,רתוי ססוב

 הזה קושל וסנכנש

 -ומה .הנורחאה הנשב

 ךרעה-וק לע אוה דק

 ה םיבשחמה תאו

 -וצל סינחוב ונא םירק

 לכ אל .האוושה ךר

 תוליעפה תורבחה

 רקסב תוגצוימ קושב

 -תנ ןכש הלאמ קלחו

 -מ) ,ףתתשהל ושקב

 יווק ןיב הזאפ רבעמב עבוקה ךיראתב ואצ

 ןוחבל 6 1/485 לש העובקה תוינידמה .רצומ

 יתלב ירחסמ קווישב םיאצמנה םירצומ קר

 תוישארה תוינקחשהמ המכמ ענמ ,לבגומ

 בור יכ רוכזל בושח דחוימב .סלוה גוצי קושב

 -קי אל רצומ יווקב קר תודקוממה תורבחה

 -וימ ןניא ,םירישי קוויש יקיפאב וא/ו ,םיר

 ,םייואר םניא ןהיבשחמש ינפמ אל ןאכ תוגצ

 ןיב האוושה איה רקסה תרטמש ינפמ אלא

 .הרבח לכ לש רחבמה ךותב רצומ-יווק

 "םיכרועה תריחב" אלל

 יייע ףדעומה רצומב סעפה ונרחב אל םג ונחנא

 -פל ךתוא םיבייחמ ךרעה יווק לכ .םיכרועה

 הלודג אל תפסות םימעפל .תמייוסמ הרש

 - "רישע" בשחמב רוחבל ךל רשפאת ריחמב

 -ומ הריחבה יכ ונאצמ תורבח רפסמב ןכאו

 לכ .ןהלש יסאלקה סיבשחמה ווקב איה תפדע

 המישמל המאתה
 7 5 ל |

. 
 008 ימושי

 עודג | (אואססש/פ ימושי

 - הבחרה תלוכי

,<1 81 
 1993 'קוא לארשי 6
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 05 ימושי

 \וואססו(5 ימושי

 הבחרה תלוכי

 - הרמוח-תוהו תורדס 5 בייהראב תוקוושמ

 תחת - הנכות לש תונוש תוליבח סע לבא
 להק לע םיעיבצמה םינוש םיירויצ תומש
 .דעיה

 הניחבה ןוידטירק

 -ושה תוחפשמה ןיּב םילדבהה תא ןוחבל ידכ
 קפסיש ןרצי לכמ ונשקיב םיבשחמ לש תונ
 החפשמ לכמ דחא - םיגציימ םימגד םינחבמל

 בוט ףסכמ בוט סש בוט

 -ווכה .המוד הרוצתב -

 -בל איה תירקיעה הנ

 ןיב לדבהה תא ןוח

 לש םינושה םיוקה

 הדימב קרו ןרצי ותוא

 ןיב .תוושהל תינשימ

 ןכל | .םינוש | םינרצי

 ןוימד רקסב ואצמת

 -ושה םימגדה ןיב בר

 לכ | הקפיסש | םסינ

 הנכמ אל לבא ,הרבח

 .תונוש תורבחל ףתושמ

 "החפשמיי לש הרדגהה

 תצקמב תיתייעב איה

 -ומ היה ןוירטירקהו

 איה ייהחפשמיי :בכר

 -מה םיבשחמ תצובק

 תוחפשממ הנוש ,םייוסמ םא חול לע תססוב

 ןויפיא םע תקוושמו ןרצי ותוא לש תורחא

 ירזע ,דרפנ גתומ םש ללוכה ,רורב יתחפשמ

 קוויש קיפא םג םיבר סירקמבו םידרפנ קוויש

 .הנוש

 ,25/4865% דבעמ :ןה ונלש םומינימה תושירד

 170 קסיד ,שטניא 14 גצ ,ןורכז טייבהגמ 8

 תונקתומ \\וחשסא5-\ 205 תוכרעמו טייבהגמ

 םישדחה ךרעה יווק תא תוושהל ידכ .שארמ

 ,תוקיתוו רישי קוויש תורבח לש עציהה לומ

 -אה הצובקה לש תוטלוב תוגיצנ יתש ונמזה

 -מל ,08ו6ע-ו 2505 ,רקסב ףתתשהל הנורח

 ."םירישע" םיבשחמ תורציימ אל ןהש תור

 תא הררועש איה הלא תורבח לש החלצהה

 ווק יבשחמ םוחתל סנכהל תולודגה תוינרציה

 שמשל םילוכי ןהלש םיבשחמה ןכלו ךרעה

 -מה לש האצותה תוכיא תניחבל "יינמי ןמס"

 המעל הרציש ,אסזוחקגוש .תושדחה תודדומת

 תא הווהמ ,רישיה קווישה יקיפאב ןיטינומ

 תשרופ איה סויכו הז קושב "סימה תשרפ וק"

 -קה לכב רצומ-יווק

 .תוירוגיט

 רקסב יכ רוכזל בושח

 אוה ןחבנה אשונה הז

 ךרעה ווק ןיב סחיה

 -מה םיבשחמה וקל

 תורבח לש ,רתוי ססוב

 הזה קושל וסנכנש

 -ומה .הנורחאה הנשב

 ךרעה-וק לע אוה דק

 ה םיבשחמה תאו

 -וצל םינחוב ונא סירק

 לכ אל .האוושה ךר

 תוליעפה תורבחה

 רקסב תוגצוימ קושב

 -תנ ןכש הלאמ קלחו

 -מנ ,ףתתשהל ושקב

 יווק ןיב הזאפ רבעמב עבוקה ךיראתב ואצ

 ןוחבל 6 1/4858 לש העובקה תוינידמה .רצומ

 יתלב ירחסמ קווישב םיאצמנה םירצומ קר

 תוישארה תוינקחשהמ המכמ ענמ ,לבגומ

 בור יכ רוכזול בושח דחוימב .םלוה גוצי קושב

 -קי אל רצומ יווקב קר תודקוממה תורבחה

 -וימ ןניא ,םירישי קוויש יקיפאב וא/ו ,םיר

 ,םילואר םניא ןהיבשחמש ינפמ אל ןאכ תוגצ

 ןיב האוושה איה רקסה תרטמש ינפמ אלא

 .הרבח לכ לש רחבמה ךותב רצומ-יווק

 "םיכרועה תריחב" אלל

 יייע ףדעומה רצומב סעפה ונרחב אל םג ונחנא

 -פל ךתוא םיבייחמ ךרעה יווק לכ .םיכרועה

 הלודג אל תפסות םימעפל .תמייוסמ הרש

 - "רישע" בשחמב רוחבל ךל רשפאת ריחמב

 -ומ הריחבה יכ ונאצמ תורבח רפסמב ןכאו

 לכ .ןהלש יסאלקה סיבשחמה ווקב איה תפדע

 המאתה
 קי

 ס05 ימושי

 \צואססש/פ ימושי

 הבחרה תלוכי
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 תא קפסל םייד םיבוט הריקסב םיבשחמה

 רוצי םייק םא) עצוממה שמתשמה לש ויכרצ

 סומיטפואהמ והשמב סיתוחנ סלוכ לבא ,(הזכ

 התוא לש יירישעיי בשחמל האוושהב קר וליפא

 -סמ ונא "םיכרועה תריחביי םוקמב .הרבח

 :תורשפה תמישר תא ןאכ םימכ

 המ לכש הלועמ תכרעמ .ג658 406805 %

 128%8 .ינוציח ןומטמ ןורכז אוה הל רסחש

 -מו םיעוציבב התיכ התוא םיציפקמ ויה

 סיווקה סע תימצע תורחתל התוא םיסינכ

 .4688 לש םירחאה

 ללוכ הז בשחמ .א18 םצסוטדוסא וצ %

 -יא לבא ,תורקי תוכרעמ לש םינייפאמ הברה

 יקדבמב םייוטיב תא ואצמ אל םה ,והשכ

 -מב בזכיא (4/33) הזה בשחמה .םיעוציבה

 סזגקחוט \/וחחוהזא-ו\ 80065508 יקדב

 -חמ הברהל סרג .60א1ש/() קזס[/וחסה 33 %

 המישמל המאתה :

\/60110 486/33\1 

 | קטש וזה טד טרנס כפפה
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 1993 'קוא לארשי ₪

 -הל "םירישעיי םיבש

 לבא ,הכובמב קימס

 -צמ ונחנא .קפמוקמ

 -יב .ךכמ רתויל םיפ

 דחוימב ,ואדיווה יעוצ

 + 0 ז3ק)וס | \/וחחוהז\

 "הפיחדייל םיקוקז

 .הצירממ

 ב םוחוטחפוסמ

 -ית תורמל .486/66 8

 זראמו תכרעמ ןונכ

 בשחמ ,חבשל סייואר

 לנתבמב בזכאמ הז

 ,הז ןייפאמ .18א-ה

 קסיד יעוציב לש

 לעו תורחא לד תוכרעמב םג הלגתנ ,ייסירשופיי

 רוזחל הצור איה םא ונורתפל לועפל הרבחה

 .םיקפסה תגיל תרמצל

 -וב המגוד אוה 6דמו גצ 2000 40א-33 +

 הינקה חרכהב וניא "ךרעה ווק"ש ךכל תטל

 -ייג לש תיסאלקה \ תחפשמ .רתויב הבוטה

 .רתוי הבוט הריחב טלחהב איה יווט

 סיבשחמה ןיב שדחה .[1ק שטסוזה 486/33ש1 4

 -נל חוטב דמעומכ "ריינה לעיי הארנ ,רקסב

 וביצה אל םינחבמב ויעוציב ,לעופב .ןוחצ

 .דחוימב טלוב סוקמב ותוא

 25/1-ו /גוטטקסוחו תוחפשמ לש ינשה רודה 4

 שדוחמ ןייניע הלגמ הרבחה יכ הארמ מבי לש

 המ ןיידע הל שי לבא ,ךרעה קושל הרידחב

 -מל תיסחי סירקי /גוטטקסוחו יבשחמ .רפשל

 םימתחומ 05/1 יבשחמו םיעוציב יווש םירחת

 שמתשמל תויביטקרטא ןניאש קוויש תויוותב

 .םכחותמה

 ךרעה ווק יבשחמב רקיה אוה \6= 3333 4

 םנמא אוהו הריקסב

 -מה תא קידצהל לוכי

 ,ויתונוכת רשועב ריח

 וסחייתי םיבר אל לבא

 רלוד 3000 לש ריחמל

 ."הסינכ תמריי לאכ

 אאסחהק4ו6 5טקסזפ 94

 תונוכת רשועב ןייטצמ

 לבא ,וריחמל תיסחי

 -מב םישלחה ויעוציב

 יאנתו 05 1660 ןחב

 -וכ .ןניאש ,תוירחאה

 -לה תיבב ןוקית םילל

 .וירכועב םידמוע ,חוק

 סחי ףרגב סיאורש יפכ

 בכ סכמ בוטוסש בוט

 המישמל המאתה

 .ל9/1 4866

 005 ימושי

 /ואססואפ ימושי

 .. .המישמל המאתה
 /סוטסקסוח]

| 
 008 ימושי

 \(וואססוצ5 ימושי

 הבחרה תלוכי

 לכ (אוטצו חוש טז וווש 86%) ריחמל םיעוציבה

 םיזכרתמ ,םיינש דבלמ ,הריקסב םיבשחמה

 -יבה ריצ לש (הכומנה) תילאמשה תיצחמב

 ינש םדוחיב סיטלוב תינמיה תיצחמב .םיעוצ

 :האוושה ךרוצל קר רקסב םיעיפומה םיבשחמ

 -ונ לש 2אל-הו 2805 לש טקקזג6גט!6-ה

 -פס םימוחתב תונורסח םהל םג .טייגטר

 ףולא אוה 2805 לש בשחמה ,לשמל) םייפיצ

 וש6ס 205 יעוציב לבא ,סזגקווו66 \ץוחחוגז\-ה

 ןועטל רשפא לכה ךסב ךא (ךכמ םילבוס ולש

 םג םיטלוב .ךפסכל ףידע ךרע םיעיצמ סה יכ

 ןוילעה הצקב 63ג10טאגְע לש םיבשחמה ינש

 .ריחמה ריצ לש (לוזה)

 תורגבל ןמיס

 ילבח תא אטבמ םירזגמל קושה לש חוליפה
 לש הירוטסיהל המודב ./6-ה לש תורגבתהה
 ןווגל תוליחתמ םיבשחמה תורבח ,תוינוכמה
 ,ןורתיפ עיצהל מע ןהלש םירצומה ווק תא
 .קוש חלפ לכל דחוימב םאתומ ,הארי תוחפלש



 רש 3

 רוק

 ]6456 61608 [עסנמ (]ג6 [ס]!סווותש:

 1. 50105 לש זו
 2. 65|50 טו קטש (ם(1ט6

 3. קזס]טס166 דס /4010[ 5

 4. סו קסזו .תשושנון11סד1

 5. 561001 /\ה01]ושש (-סמוקםווע

 6. סו

 קירבמ יפרג יוטיב ךלש תוחודלו םימושייל ןת
 .םלועב בוטה םיפרגה ללוחמ םע
 ,םימייק וא םישדח סימושייב בוליש תויורשפא עפש ךתושרל רצויה תיבמ 604-5/2א תא העיצמ תוכרעמו הנכת לעי תרבח
 לכ וא ,461 ,60801 6 ,/6|6) חותיפה תפשב תולת אלל הקיפרג ףיסומה םיפרג ללוחמ - בי'הרא 50-16 תרבח לש

 .(תרחא תונכית תפש :תונוש תוביבסב םימושייל המצוע תבר תיקסע

 םיצופנ םינותנ יסיסבל יטרדנטס קשממ עיצמ 6₪-ס\/\ .05/2-ו 5, טאוא, צוואססשפ, 5

 .דועו סחהסו = ,ואתסםושוא ,ואשסחש6 ,קח060555 ומכ :םיירשפאה םיפרגה יגוס לכ תא רציימ 6-5
 .תוספדמו םיפוסמ יגוס תואמ לע הגוצת תויורשפא .דועו ,דשאד ,א-ץ ,קוש ,ואסוםהה
 .םיפרג תריציל טושפו לק שמתשמ קשממב דייוצמ 0-5

 מ"עב תוכרעמו הנכות לעי ,6 פוש תמגדהל דעומ תעיבקל
 51905 לאומש תעבג ,2 ןוירוג ןב 'חר

 0% 03-5323185 .סקפ 03-5323179 לט תוכרעמו הנכת לעיב רנילפ ימעל ורשקתה
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 \צואססוצפ ימושי

 הבחרה תלוכי

 המישמל המאתה
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| 

 המסיסב תינומהה בכרה תישעת ליחתה דרופ

 יאנתב ,הצרתש תינוכמ לכ ונלצא לבקל לכותיי

 -תה מביו יירוחש עבצב ד םגד הייהת איהש

 -וא גוזו דיחי םגד םע 76-ה ןדיע תא הליח

 .(םיטקסידה יננוכ רפסמו ₪אאו-ה לדוג) תויצפ

 -וו תמאתהב בכרה תוינרצי תוחמתמ סויכ

 יסיסב סגד לכ לש רשפאה לככ תובר תויצאיר

 ,םיעונמ לש ןווגמ .קושה לש םינוש םיחלפל

 תא ענכשל רומא תופסותו םיעבצ ,רומיג תומר

 תינוכמ אצמי אוה הגוצתה סלואב יכ חוקלה

 התוא ורצי וליאכ ,דיל הפפככ ול המיאתמה

 י"ע גשומ ןוויגה םיבשחמב .ותשקב יפל קוידב

 יחפנו ןורכז תויומכ ,םיזראמ ,םידבעמ רחבמ

 דבלב יקלח לוצינל איבי חוליפהו ןכתי .קסיד

 רוצי תורדסב גשומה ןוכסחו לדוגל ןורתי לש

 -הל הצור םכתותמה שמתשמה לבא ,תודיחא

 רצומ לע םג תישיא הריחב לש םתוח עיבט

 .ישיא בשחמ ומכ יייתלעותיי

 התרונ םיריחמה תמחלמב הנושארה הייריה

 םיווקב תודקמתהה ךיא התארש ,קפמוק יייע

 בוט ףסכמ בוט םש בוט

 הטימשמ סירישע

 תא | הילגרל תחתמ

 םישמתשמה עקרק

 לוזה וליפא .םישדחה

 היה ע6%%קזס יבשחמב

 שמתשמל הוואג רוקמ

 רקי לבא ,יעוצקמה

 תא ןחובש ימל ידמ

 -ימב םינושרה וידעצ

 <צקל ידכ .ישיא בושח

 ינמזב רצקלו ריחמב

 -וק השמתשה חותיפה

 הנושארה םעפב ,קפמ

 ,תיביסנרטניא הרוצב

 אל הז .ץוח ינלבקב

 ןיטינומה רהוזב עגפ

 תחת םיקוושמה םירצומה תא ףופאל ךישמהש

 ביצהל הרבחל רשפיא לבא ,קפמוק לש סשה

 בשחמו ץזס1וח6סג בשחמ ןיב 50%-כ לש רעפ

 תומוד תורוצתב כט%קזס

 \3גוטטלטוחו םיבשחמה וק חותיפב הביגה מבי

 יפכ ,לבא .08/! תחפשמ לש יביסמ ןוכדיעו

 תא הרתפ אל מבי ,הז רקסב תוארל ןתינש

 -קי \גןטט?סוחו יבשחמ .ייהסינכה תמריי תייעב

 -קמ אלכ (תועטב) םיספתנ 05/1-ו ידמ םיר

 -חמ תחפשמ אוה מבי לש אבה דעצה .םייעוצ

 ,בייהראב סקווישב ולחה רבכש 4188 א יבש

 םיבשחמ .הפוריאב הכורא קוש תניחב רחאל

 בלשמ לחה ,ץוח-תונלבק לע סיססובמ הלא

 :דחוימב יביסרגא ריחמת תרשפאמש ,ןונכיתה

 -גמ 8 ,4860א2/66 דבעמ םע הרבמא בשחמ

 ,340א88 קסיד ,ןומטמ 256א8 ,ןורכז טייבה

 סע ץאומ יפרג םאתמ ,/854 ימוקמ קיפא

 \/וחחוגזא ינחבמב הינשל לסקיפ-הגמ 15 ןויצ

 לש ריחמב מבי יייע עצומ חוטש שטניא 15 גצו

 םימגד .(בייהראב) רלוד 2000-מ רתוי טעמ

 סע) רלוד 1200 ריחמב םיליחתמ םירחא

 רתויל םיעיגמו (מבי לש 48651.62/50 דבעמ

 סלועמ .םויטנפ ססובמ בשחמל רלוד 4000-מ

 הרוצב תיריחמת תויביסרגא מבי הפשח אל

 אל 4883 יבשחמ ,וננובאדל .רתוי היולג

 הז רקס תכירע תעב סינחבמל סינימז ויה

 הרדיס .קפמוק לש בוש אוה אבה בוביסה

 ץזשפפזוס סשב '"הסינכ תמריי יבשחמ לש השדח

 תכרעמ תספוק - דוחא זראמ ךותב תשבגתמ

 -כה תמר יבשחמל המודב - תחא הדיחיב גצו

 ,דוויז תויולעב ןוכסיחה .שוטניקמ לש הסינ

 -מל תתל רומא םילבכו הקיטסיגול ,חולשימ

 לבא ,םייתועמשמ תולע תונורתי דוחאה זרא

 -וול ומיכסי םייתרוסמ 76 ישמתשמ םע קפס

 תלוכיב קפתסהלו גצ תריחבב שפוחה לע רת

 קפמוק .קשיגח0-ה לש תמצמוצמה הבחרהה

 -ותמ אל םייתיב םישמתשמל ותוא תדעיימ

 לש 8/1-ה וק דגנכ גצוי אוהש ךכ ,םימכח

 .מבי

 ןורתי םיגציימ סנמא ייךרעה-וקיי יבשחמ םאה

 ךכל הבושתה !םיעוציבל תולע סחיב 'רורב

 םא .ךלש םלועה תסיפתבו ךיכרצב הייולת

 ליניעב םייתועמשמ ליעל ונינמש תונורסחה

 ןוכסחה לע רתוו ,רלוד 500-כ לש רעפמ רתוי

 -חה לש תיליעה יווקב דקמתהו תורשפה לעו

 ןרציה םשלש תענכתשה םא .תויתרקויה תורב

 -ה םלועב תועמשמ ןיא בשחמה תספוק לע

 ןיב רתוי תויביטקרטא תועצה אצמת ילוא ,6

 -מב איה ןתוחמתה לכש ,תונטקה תורבחה

 ךרע יבשח

 -יב אשונב טעמ רשפתהל ןכומ התא םא לבא

 לבקל ןיידעו רתוי חונ ריחמ תרומת ,םיעוצ

 יבשחמ לע ךל ,יידבוכמ" םש סע בשחמ

 -טא הרשפ םיגציימ םה לכה ךסב ."ךרעה"וקיי

 ידמל תיביטקר

5 6 
 66ז קסואפז 4866 1

 תרכומ ג6טזעטשטז-ו 46ז0% םיווקה ינשל ףסונב

 -תו א6טזטזהמהט סשב םיתרש וק םג הרבחה

 תחפשמ | .א!ו068 סשב סקינויל הדובע תונח

 לע תססובמ איהו ךרעה-וקל תבשחנ 5%

 םהמ ,הבחרה יצירח עברא םע 154 םא חול

 -מה סידבעמה רחכמ ./854 %1 ימאות סיינש

 חולו 486082/66 דע 25/4865%-מ שרפנ םייזכר

 ןורכז !אומ סע) יפרגה <יאמה תא ללוכ םאה

 -עו קסידה רקב ,(ימוקמ קיפא קשממו צא א[

 -גמ 68-ל ביחרהל רשפא ןורכזה תא .|/0 יצור

 סולשתב היצפוא אוה 25668 ןומטמו טייבה

 לע ססובמ 6טזץסשטז בשחמ ,האוושהל ףסונ

 7-ו םיקסיד ינגעמ 6) לודג זראמב 515 קיפא

 ןתינ) יטרדנטס 128א8 ןומטמ ,(הבחרה יצירח

 256 דע ביחרהל רשפא 83%-ה תאו (הבחרהל

 -הו םאה חול לע יונב 5051-2 רקב .טייבהגמ

 -תב סיחבושמהמ אוה 464 32 יפרגה ףיאמ

 .הישע

 אוהו רלוד 500 אוה םיבשחמה ינש ןיב רעפה

 -מה ימינפה בחרמל קקזט התא םא קר קדצומ

 -חמ הלא לכה ךסב .גטטזטסששז-ה לש רפוש

 .עצוממ ריחמב םיעוציב יעצוממ םיבש

 41. שצסוטצוסח [(! 3
 =עסוטווסח !ץ 45/33 לומ

 .ולש עפשב לבלבל לולע 8 לש םירצומה וק
 סיסב תבוטל תורצוימה תונשוימ תורדס דבלמ
 השיש הרבחה העיצמ ,קיתווה תוחוקלה
 הועסז ו[. :שידח ןונכיתב םיבשחמ לש םיווק



 זתשפבצמ 01"

 סיסוריוה תפיגמל רתויב בוטה ןורתפה

 .סידדוב סיבשחמבו תרושקת תותשרב

 ד ייד5 מי 0 5

 דאו 6 \
 ו זס זז

 עדימ תחטבא תכרעמ
 םיבשחמל תמלשומ תירוקמ הנכות לע הנגה

 תוצרהו תוקתעה דגנ
 הטומ לב ה" .תודדוב תונתתו תרושקתב

1.5.8: 1-800-677 7 ₪ 
 ד407(:61) 682 7 04-528613 :סקפ ,(וק בר) 04-516111 .לט 8691 .ד.ת ,5 םינגה ,הפיח :ישאר דרשמ

 < מ יגא:(407) 869 1409 = 03-5662079.סקפ 03-5606990, 5662978 לט 77 יולה הדוהי בוחר ,ביבא- -לת :תוריכמ ףינס ו

 !חוטב הז םישילא םע
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 ,עצמאה תמרב םצסוטווסח [+ ,הסינכה תמרל

 םטסוטווסח %-ו ההובגה המרל קזס\/6ו88-ו 0

 -מל ןמזב ןכומ היה אל "1/ץמא-ה וק .םיתרשל

 158 ,תואסריגה יתש תא ונוושה ןכלו סיקדב

 תבחרה סע ןהיתש ,עצמאה תמר לש ,5154-ו

 -וא אוה ןומטמה ןהיתשב ./ם54 ימוקמ קיפא

 אוה יפרגה ץיאמה ,ףסונ םולשתב היצפ

 -או 615 255א18 אוה קסידה ,או 611 2

 אוה הרוצתב ירקיעה לדבהה .ההז זראמה וליפ

 דע ביחרהל ןתינ (45/33) ₪18.-ה סגד תאש

- 
 המישמל המאתה

0 

 008 ימושי

 \צווצססש/פ ימושי

.- 

 הבחרה תלוכי

 ב

 005 ימושי

 | ל רג 1 8
 3 \/ואססש/5 ימושי

 6 יג | הבחרה תלוכי

 ו 0
\ -. 
 ו

 3 ה

 המישמל המאתה

2-4 
 005 ימושי

 קוא לארשו 6 |

 בוט ףסכמ בוט םש בוט

 -יבל ועיגה םה םינחבמב .ןורכז טייבהגמ 6

 רעפהו (רתוי זירז טעמ 33/4₪-ה) םימוד םיעוצ

 .(רלוד 260-כ) ילמינימ אוה ריחמב

 לש םיבשחמה דבוכמ ינכט טרפמ תורמל

 ינש תא .ןורכזהו דבעמה ינחבמב ובזכיא

 -טמ לש ךסחל סחייל רשפא םיכומנה סינויצה

 לכמש םיבשחמב קדצומ וניאש - ינוציח ןומ

 .הצלמהל סייואר תרחא הניחב

 60\וק 0 8
 ס65%סזס לול

 םטצאקזס הדובע תונתת לש יסאלקה וקב

 תדעוימה א! תרדיס :םיטנאירוו ינש אצמת

 -מה .זכרמל 1 תרדיסו המצועה תלבט שארל

 םקמתהל הרומא קזס1וחטג השדחה החפש

 -מה םיארמש יפכ ,לבא ,1[ תרדיסל תחתמ

 -שמ דח הכ ןניא לעופב תואצותה ,םינחב

 -חה החפשמה לש תירקיעה הלבגמה .תויעמ

 תא ליבגמש ,יטקפמוקה זראמה אוה השד

 -ות הגישה איה םינחבמב .הבחרהה תלוכי

 הבוה םירקי םיבשחמל תויתורחת תואצ

 סז8קחוס66 ןחבמב ךומנה ןויצה דבלמ ,רתוי

 \\ וחחוהזא

 המב אוה | תרדיסו א תרדיס ןיב לדבהה

 תמישרב אצמנ המו יטרדנטסה ריחמב לולכ

 םילבקמ תורוצת םיוושמ רשאכ .תויצפואה

 לש ירקיעה ןורתיה .המוד ריחמ ללכ ךרדב

 סויטנפל החבשהה לאיצנטופב אוה א! תרדיס

 -מב .סצטזפזוש6 עקש לש םומינימהמ גרוחה

 תפלחה ידי לע תישענ דבעמה תפלחה הז בשח

 -יחה תלוכיה רופישל ליבקמבש ךכ ,סיטרכ

 -זה קיפא לש המאתהב בשחמה הכוז תיבוש

 -חי רקי ןורתפ הז .םויטנפ לש םיכרצל ןורכ

 ןכומש ימל תדעוימ | תרדיס לבא ,תיס

 תרפושמ תלוכי רובע םלשל

1 
 םווח6חפוסח
6+ 
 466 לומ

466/6-1 

 ונחבש סימגדה תשולש

 -ווכמ .תויהל םירומא

 ךומנה קושל |םינ

 ינוניבה ([כוחוטצוסח)

 הובגהו (א| תרדיס)

 ודייוצ סלוכו (אוש

 . 4860א2/66 דבעמב

 םידייוצמ םג םלוכ

 לע | יפרג | ץיאמב

 רבחתמה | ,םאה-חול

 -מב .ימוקמה קיפאל

 -רמ האצות גישמ ציאמה עוחוטתפוסח יבשח

 לנחבמב תבזכאמו ₪05 ינחבמב המיש

 -מה תורחאה תורדסה יתשב וליאו \/וחחוהז%

 סיבשחמה לכ לש ןולשכה לבא .הכופה המג

 ,םידורי קסיד יעוציבמ עבונ יללכה דוקינב

 .טון לש ןיטינומל םימיאתמ םניאש

 -יד תנכות תוללוכ 81.1 לש תורקיה תורדסה

 -הל רשפאש ךכ , 1.458 ןורכזב הקיטסונגא

 -שמ ןה םא םג תומיוסמ תולקתמ ששואת

 לע תססובמ או תרדיס .קסידה תא תותיב

 לע העיבצמ איה ונקדבש הרוצתבו 154 קיפא

 תרדיסל סחיב רלוד 750 לש ריחמ רעפ

 -יס .(זוחא 30-כ לש ריחמ תפסות) [כוחושחפוסח

 רעפ ןאכו ₪154 קיפא לע תססובמ א15 תרד

 .(זוחא 40-מ רתוי) רלוד 1100-ל עיגמ ריחמה

 סיקידצמ אל םיעוציבה ינחבמב תונורתיה

 סילודג הכ םירעפ

 ד ם\( צץ 2000 3
 וסא - 33 לומ

 תישענ יווטייג לש רצומה יווק ןיב הנחבאה

 סגד דועב .גתומה םסשב הנורחאה ;וואב

 יבשחמ לש תיסיסבה הרדיסל ךייש 43

 סע ,תיליעה תרדיסל ךייש 40א-33צ סגד ,4

 צ תרדיס לש החלצהה ./554 ימוקמ קיפא

 קושה תא חלפל ךרוצה תא יווטייגמ תכסוח

 ינש ןיב םג יכ ונאצמ ונאו םיפסונ םיווקב

 איה הפדעהה ,הניחבב קלח ולטנש םיווקה

 .ץ-ה יבשחמ תבוטל הרורב הרוצב

 בשחמ לכ תדייצמ 631698 2000 הרקמ לכב

 -לוו ץיאמו ןומטמ ןורכזמ לחה .יסחי רשועב

 .ןילוצמ שטניא 15 גצב הלכו סאה חול לע ואד

 0180006  תואצותב ןה רגיפ 33-40% םגד

 -הש ךכ צוששס 205 ינחבמב ןהו והתוגזמא

 תרדיסמ בשחמל סחיב רלוד 300-כ לש ןוכסח

 תפסותה .םיעוציבב ריבס אל ריחמב הנקנ צ

 הבחרה חווט ךל תנתונ סג ריחמב הנטקה

 ךכ (!5א יסיטרכ 7-ו םיננוכ יצרפמ 5) רפושמ

 .ףידע ךרע גציימ וניא "ךרעה ווק" לכה ךסבש

 הק ץםסד ה ה
 486/33א0 לומ

 איה ץ6-ה קושב דרקפ טלויה לש הירוטסיהה
 -וממ םינהנ הלש םיבשחמה .תידילוסו הטקש
 -יב לבא ,ןןק לש האנקל יוארה תוכיאה ןיטינ
 סימרוג אל ייידילוס" ריחמב "םידילוס" םיעוצ
 םיעוציבב תוקרבהל ליגרש קושב תורתוכל
 486/33/; בשחמה .תויטמרד ריחמ תוכופהתו
 בשחמה וליאו השדח החפשמל ךייש
 -יהב הנוילעה החפשמה תא גציימ 486/33א1%א
 או. א תורדסה תודירפמ ןהיניב .ןןץ לש הייכר
 ,רלוד 800-ו - אוו-ו ,א



 אוצמל רשפא ₪ יבשחמ לש תונורתיה תא

 לע תועיבצמה ,תוידוחי תופסותב רקיעב

 .בושחימה סלוע לש "תיתכרעמ תסיפתי

 לע טנרתא רוביח ללוכ או!א-ה בשחמ ,לשמל

 ךרוצל םודארפניא רדשמ-טלקמו םאה חול

 םיאשינ םיבשחמ סע תיטוחלא תרושקת

 -ייל תוספדמ םעו (₪וץ לש 08008 300)

 -מה ץ6אוסוא עקש עצומ היצפואכ .ט'ג-רז

 ףילש קסיד תועצמאב סיצבק ריבעהל רשפא

 תורבחב סג ונאצמש ומכ .ןורכז יסיטרכ וא

 -סה יתש יעוציב ןיב ירקיעה לדבהה ,תורחא

 הלוזה הרדיסה :ואדיווה סוחתב אוה תורד

 הרקיה הרדיסהו ץוטטס 205 יעוציבב הפידע

 דבעמה תצובקב .\שוחחגמ יעוציבב הפידע

 -ותל ועיגה םיבשחמה ינש (4860א/33) םהלש

 אל סה לבא ,ץ80685508 ןחבמב איש תואצ

 יססובמ םיבשחמ לע תולעתהל וחילצה

 .רתוי קזח עונמ שרדנ ךכ םשל .א6

 חוו \3וט6קסוח\
 ק5/1 4860266 1

 תא תוגציימ 25/1-ו / הוטטקסוחו תוחפשמה יתש

 ווק ןיב ,מבי לש השדחה םייניבה תמר

 -תמ תלבוס 05/1 תרדיס .ש5/2-ל \א18אג-ה

 ,םימכחותמ 6 ישמתשמ ןיב "תינבבוח"י תימד

 הנתנ הרבחהש יקווישה ןויפיאהמ האצותכ

 ,"תוליבחייב םירכמנ וז הרדיסב םיבשחמה .הל

 ןטקה קסעל רקיעב המיאתמה הנכות תוללוכה

 חאהש ךכל קוקוש ,ינכט אלה שמתשמל וא

 אוה עיתפמה .וליבשב בוט המ ול דיגי לודגה

 -חמ םירתתסמ תיקווישה הפיטעל תחתמש

 דדומתהל םילוכי ויהש ,ידמל םיבוט םיבש

 מישמל המאת

 05 ימושי

 \צואססוא5 ימושי

 הבחרה תלוכי

 בוט ףסכמ בוט סש בוט

 ,"החמומייה ,ייצעוי"ה ומכ תומש ילב סג קושב

 ופיערה קווישה ישנאש ייעיקשמייהו יייסיסבייה

 .סהילע

 איה ק5/| יבשחמל הרסחש הדיחיה הנוכתה

 -יגה םה וידעלב םג ךא ,ואדיוול ימוקמ קיפא

 05 ינחבמב תיסחי תובוט תואצותל וע

 זראמב ₪5/1-ה גיצנ עיגה הניחבל ,\וחתובזא-ו

 15 יצירח 8 ,םיקסיד יצרפמ 6 סע לדגמ-ינימ

 -גמ 255 לש ראיבק קסיד ,טאוו 200 קפסו

 לע יונב יפרגה ץיאמה .128א8 ןומטמו טיבה

 רלוד 2500-כ לש ריחמ רובע ער אל .םאה חול

 .הבידנ הנכות תליבח סג ללוכה

 בוט תוחפ ךרע השעמל גציימ ג]טטשסוחו-ה

 ימוקמ קיפאב דייוצמ אוהש תורמל .ךפסכל

 ,שטניא 15 ךסמו טייבהגמ 340 קסיד צםפ4א

 קדצומ אל רלוד 500-מ רתוי לש ריחמה רעפ

 -פא תא ליבגמ יטקפמוקה זראמהש דחוימב

 תליבח תא דיספמ התאו הבחרהה תויורש

 אוה מבי לש יתימאה ''ךרעה ווק" .תונכותה

 תורחתל עיגה אל וננובאדלש אא18מִאא יבשחמ

 .ןמזב

 אסה 3350 לול אח 3

 לש סגדה ירפסמ ,6-ה סלועב לבוקמל דוגינב

 יווק ךותבו ןיב אצמתהל סירזוע אל אסא

 הטילחה א68 .הרבחה לש םיבורמה רצומה

 לש זעונ יגטרטסא דעצ לע םינש ינפל רבכ

 לכב לטניא ידבעמ לע תטלחומ תוססבתה

 הלכו םיטושפ םיפוסממ לחה ,בושחימה תומר

 סא .םידבעמ תובורמ א1ג1א:8/\או₪ תוכרעמב

 בשחמ" אוה 3333-הש ונל םירמוא ויה אל

 ריחמה ןכש ,תאו םיעדוי ונייה אל "ךרע

 .ריחמה תצובקב הנוילעה הגילל ותוא ךיישמ

 סה לבא ,רתוי םילוז םימגד םג העיצמ אסא

 .םינחבמל םינימז ויה אל

 4860%2/66 ססובמ 15 בשחמ אוה 3333-ה

 םיקסיד יצרפמ השיש םע לדגמינימ זראמב

 קיפא ללוכ סאה חול .הבחרה יצרח השישו

 סאתמל .ילרגטניא 158 רקבו /55א ימוקמ

 ןייטצמה ,618805 ססובמ סיטרכ רחבנ יפרגה

 ינחבמב בזכאמ לבא ₪60 205 ינחבמב

 ,ףגא ןורכז טייבהגמ 8 .(0זהק!ווס% \והחוהזא

 -יא 15 גצו טייבהגמ 340 קסיד ,ןומטמ 6%

 דבוכמ טרפמ - שטנ

 לש דבוכמ ריחמב

 .רלוד 0

 ווקל ךייש 3350 םגד

 קיפא ססובמ ,תיליעה

 -הל רומאש | ,או6א

 05/2 יבשחמב תורחת

 -אה תרזעב .מבי לש

 םיגישמ רקיה קיפ

 ןורכו יעוציב םנמא

 ימושיב תובושח תונוכת ,םירפושמ קסידו

 3350-ה \צוחסש5-ל הדובע תנחתכ לבא ,תרש

 -שמ םיבולעה םייפרגה םיעוציבה .בזכאמ

 םאתמו ימוקמ קיפא לש ךסחה תא סיפק

 ךירצ התא רלוד 4300 ריחמב .ןשוימ יפרג

 .הז בשחמ אקווד ףידעהל דואמ תדחוימ הביס

 אס הזה גד ם פט
 ?אס |65 \ם54-1 486%( לו

 -פנ רצומ יווק 7-מ תוחפ אל תרציימ טייגטרונ

 תומר שולש םיגציימ םינחבנה תשולש .םידר

 םע הסינכ תמר בשחמ אוה 5טקטזפ-ה :תורורב

 ךייש 486ש1. ,ימוקמ קיפא אללו [5ג קיפא

 ימוקמ קיפא ללוכ ןכ אוהו עצמאה תמרל

 ,תיליעה תמרל ךייש הרובחב ישילשהו עמ

 -פמ רלוד 400 ./ם5א קיפאו ₪154 קיפא םע

 רלוד 500-כו 486%1.-ל 5טקשופ -ה ןיב םידיר

 2%: תמרל עיגהל תנמ לע םישורד םיפסונ

 ₪א2/06 דבעמב דייוצמ היה ונחבש 5טקשופ-ה

 (היצפוא) ןומטמ 256% ,ןורכז טייבהגמ 8 םע

 -יוו תכרעמו סוטנווק לש טייבהגמ 245 קסיד

 -יא 15 גצו 6188085 בבש לע תססובמה ואד

 -:מה תואצותב בטיה תאטבתמ הרוצתה .שטנ

 ,םינחבמה בורב םיבוט םיעוציב - םינחב

 486צ1-ה .הקיפרגהו ואדיווה ינחבמ דבלמ

 סיטרכו 55 קיפא ,יטרדנטס ןומטמ ללוכ

 ,האצותה .53 בבש לע ססובמה ץאומ ואדיוו

 -יבב רופיש הארמ םינחבמב ,שארמ היופצה

 .05-ב הגיסנו צוווטטאא תחת סייפרג סיעוצ

 התוא דעיימ 2א: תרדיס לש ₪15 קיפא

 זאש ,םיצבק תרש ימושיל רקיעב עבטה ךרדב

 ןחבנה בשחמה .לדגמ אוה ילמיטפואה זראמה

 תנחת לש הרוצתב ליגר ינחלוש זראמב קפוס

 .הדובע

 בבשה לע ססובמ 2אש לש יפרגה ציאמה

 ינחבמב עודי ןאיש ,וטווטא לש 0

 צושטס ינחבמב עלוצ לבא 04קוווט< \לוחחוהזא

 -וט םיעוציב חיטבה לודג ןומטמ ןורכז .5

 -זה קסידהו אוטמוסזץ-ו ץזסטטפגטז ינחבמב סיב

 תואצותב ומצע תא חיכוה סוטנווק לש דיר

 -תכ .05 תחת ןהו \/וחטסש% תחת ןה תובוט

 סע הדיחיה היעבה \אוחשסו<-ל הדובע תנח

 .בייהראב רלוד 3500-כ ,ריחמה איה הז בשחמ

26085 8 

 ."ךרע יבשחמייכ םירדגומ 2805 ירצומ לכ

 -קמ םיבשחמ וק רוציל הרבחה התסינ רבעב

 רתוי הכומנ המרל ,066וט8אד א םשב ,ליב

 הל ררבתה רצק ןמז רחאל לבא ,תויפצ לש

 .תירוציי וא תיקוויש הקדצה לכ ךכל ןיאש

 ווקב הרחתמ הניאש ,דואמ הכומנ המרב

 בשחמ תא 2805 | העיצמ | ,ישארה

 ( ימעב ךשמה)
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 ...רפוסה

 ךרוע ,הלדגהל םינתינ םיטנופ

 ןתינה םילכ ךרעמו תואלבט

 שמתשמה ידי לע המאתהל

 ךרד התיה אל םלועמ

 .ןעוצקמכ בותכל רתוי הלק

 חא לכ

 חותפל לוכי

 ...ןתינכותה

 אל ךלש 846/60 -ה ימושיי

 .רתוי בוט םעפ ףא ואהנ

 ,=סח(5, //וחטסש/פ ףסוה

 ,םירויצ ,280א65, 68

 !תוינשב תויצמינאו תונומת

 .םימושר םינמיס םניה םירצומהו תורבחה תומש

 ...\עויה

 0866 ימושיל םישדח סייח

 .0/.-08-85('* סע סינשי

 ,סיינועבצ תונולח

 םיטירפת ,םירותפכ

 .8/וחואס תונומתו

 ...בצעמה

 תונומת תריצי

 ףרהב תושדח

 יבר סילכ םע ןיע

 לע הטילשל ,המצוע

 .עבצו לדוג

 ...ןובשחה האור

 היה אל םירפס ןוזיא

 .רתוי טושפ סלועמ

 הפיקמ תיסנניפ הנכות

 לכל טעמכ המיאתמה

 .ןטק קסע

 03-6390054 9 ,03-6390055 :לט ,מייעב תוכרעמ ₪ :ציפמ



 6/4 לש תונולח

 ...םיטקייורפה להנמ

 ,םימדקתמ סימתירגולא

 רצומ .תממהמ הקיפרג

 יתודידיה הנכותה

 קושב רתויב ליעיהו

 םיטקייורפ לוהינל

 ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת ,מייעב לארשי 0/

 ...להנמה

 ינועבצ לוהינ

 ,ןמז לש

 סיבאשמו ,סישנא

 ,הרבח לכל

 .. הנשה לכל

 ...םזיה

 ומכ יתודידי

 ,ינורטקלא ןוילג

 תוארל ןתינו

 12 דע וב

 סינותנ ידמימ

 ...ןמאה

 שוטיר ,העיבצ ,רויצ

 .תפומ תוריצי לש

 ,24 8ו| יעבצ םע

 ,88ו| לש רופא תלקס

 ...דועו דועו םילכ תבית
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 ...ל'כנמה

 תויפוקיש תגצמ תריצי

 תועצמאב תוינשב

 ישארמ תוכורע תוינבת

 םסיצבק אובי וא/ו

 וקרסנש תונומתו סייפרג

 ...ןעדמה

 תלת סיפרג תריצי

 תולק ילקב סיידמימ

 םיגוס 12-מ דחא

 תואמ דועו םיירקיע

 .םיממהמ סיטנופו סיעבצ

 סס/ווטודפמ6
5 
 6סווש/סז6 5ט6זוסז סע 06510ח.



 ו ו דירה ד דהרי דורו וו השקקמששה-

0 
 םינותנ ידסמ יתרש

 א דרו גאמ-ל 501. םינותנ ידסמ יתרש

 הדובע תביבסמ רבעמ

 םיישיא םיבשחמ לש

 /חוקל תשרל -

 קר אל הכורכ תרש

 אלא תרושקת תכרעמ תנקתהב

 תרוצ לש םייתוהמ םייונישב םג

 ק6 תותשר דוע לכ .הדובעה

 -בק תרש" תרוצתב וקפתסה

 הדובעב יפותישה קלחה "םיצ

 -עמ לש זכורמ לוהינב םכתסה

 תמירז לש הרקבו סיצבקה תכר

 -ובע תונחתו םיתרש ןיב םינותנ

 -מה םילכב לפוט אוה הדובעה תנחתל בוקה עיגה רשאכ .הד

 תובחרה .דדוב שמתשמ ימושי :ישיא בושחימ לש םייתרוס

 לש ןומטתהו הדובעה תא םאתל ןרקיעב ודעונ 00 טק הפמ

 הרוצתל דוביעה תמירז תא ריזחהל אלו םיישיא דוביע יזכרמ

 -בק יתרש תשר תרוצת לש םיירקיעה תונורסחה .תיטסילרטנצ
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 םישמתשמה ןיב תוירחאה רוזיב םה םיצ
 -הל ידכ .תשרה לע לודג סמועו םייפוסה
 םימושיב - הלאה תונורסחה לע רבגת
 ,תונורסחהמ סלעתהל רשפא יא סהב
 -בו .תויטירק םינותנ תוכרעמב לשמל
 תשיג החתופ - םישמתשמ תובורמ תותשר
 .י"תרש/חוקל"
 -סמ אל תרשה דיקפת תרש/חוקל תשיגב
 אוה אלא ,שקובמה בוקה תפילשב םכת



 ןוניסהו ןוימה תולועפ תא ומצעב עצבמ

 סיטנוולרה סינותנה דע העגהל תושורדה

 תושרדנה ןוכדיעהו דוביעה תולועפ תאו

 יתש תוגשומ ךכמ האצותכ .חוקלה יייע

 :תורטמה

 סינותנה לע תויתועמשמה תולועפה לכ +

 תרקובמ הביבסב ,תרשה ךותב תועצובמ

 .תיצכרמ החטבאבו

 םיתצמותמ םסינותנ קר תענשמ תשרה 4

 ףיסוהל ןתינש ךכ ,(םיימלוג םיצבק אלו)

 -תה סמוע תלדגה אלל םישמתשמ הל

 .הרובע

 סימושי תרשל רתויב ינייפואה סושיה

 -יאה לש יזכרמה סינותנה דסמ לוהינ אוה

 לודג רפסמ תרשל רומא אוהו רחאמ .ןוגר

 החטבא רטשמ טילשהלו םישמתשמ לש

 -ובג בושיח תמצוע תרשהמ תשרדנ ,רומח

 סינותנ ידסמ יתרש ויה רבעב .תיסחי הה

 -חמ ינימ וא ,םייזכרמ םיבשחמל סילבגומ

 -מה תיברמ .שאוא תנכות סיצירמה סיבש

 םידסמ ךותמ וחתפתה 76 תותשרל סידס

 רצונש ,6091 דבלמ - םילודג םיבשחמל

 -יא םיבשחמ תביבסב תרשל ותישארמ

 .םייש

 בייחמ תרש/חוקל תרוצת לש שומימה

 :םיסיסב תונורקע ינש סושי

 הנופ חוקלה הב תינקית תותליאש תפש +

 .תרשל תוריש תשקבב

 תלועפ לכ יכ חיטבתש ,החטבא תכרעמ 4

 -מב לטובת וא ,האולמב עצובת ןוכדיע

 יצחיי לש בצמב עקתנ אל סלועלשו ,האול

 ."הדובע

 תותליאש תפש - 12
 תינבומ

 501. איה סויכ תינקיתה תותליאשה תפש

 םידסמה לכו (5וזטסוטזש0 ()טסזע 1.3חַאטּבַפס)

 -בה רשקה תפשכ הב סיכמות וז הריקסב

 םדיצמ תוחוקלה .תוחוקלה םע תידעל

 -נה םימושי הדובעה תונחת לע םיצירמ

 -קה הצקה ילכ" וא י"'תיזחה ילכ" םיארק

 סה סתרזעב ,(ם6אסאד ₪אפ 700ע) "ימד

 -מו 501 תפשב תותליאשה תא םירצוי
 .דסמה תובושת תא סיחנעפ

 תססובמ סינותנה תומלש תחטבא תכרעמ
 וא) | ייתויצקזנרטי לש \הסיפתה לע
 לכ |. אפ 6דו0א5 ,"תויצקאסנרטיי
 יתלב לולכמ תויהל הרומא היצקונרט
 שי ןתוא ןוכדיעו דוביע תולועפ לש דרפנ
 תלועפ ,המגודל .לטבל וא תומלשב עצבל

 םינותנ דסמ יתרש

 ןובשח ןוכדיע ,יאלמ ןוכדיע תשרוד הריכמ

 -כו יאלמ תמלשה תושירד ןוכדיע ,חוקל

 הריכמה יייע תרצוימה היצקזנרטה .המוד

 - ועצובי סינוכדיעה לכ יכ חיטבהל תבייח

 ןיידע וז היצקזנרט יכ ןמויב סשריש וא

 -מש ינפל תאז תושעל שיו העצוב אל

 הריקסב םידסמה לכ .הדובעב םיכישמ

 ילככ תויצקזנרט עוציב תכרעמב םיכמות

 .םינותנה תומלש תחטבאב יזכרמה

 -וקל לש תורישל ודעונ 501. ידסמו רחאמ

 תא ןובשחב תחקל םסיבייח ,םיבר תוח

 ןיב תושגנתה לש תוירשפאה תואצותה

 -שמ ינש רשאכ) ןוכדיעו תוריש תושקב

 ןכדעל תינמז-וּב םיסנמ רתוי וא םישמת

 לש ןימא ןונגנמ להנלו (סינותנ םתוא תא

 -תה לש הרקמב .סינותנל תושיגנ תרקב

 יילוענייל ךרוצ שי סישמתשמ ןיב תושגנ

 -מה לכ ינפב ןכדועמה רוזיאל השיגה תא

 הרקבה תכרעמ .דחא דבלמ םסישמתש

 -ירק יפל חתפמב הכוזה תא רוחבל הרומא

 סימעפל .תיברימ תוליעי חיטבמה ןוירט

 תושגנתמ תושקב לע ןוירטירקה תלעפה

 -אב סיארוקש המ ,תידדה המיסחל תמרוג

 הכירצ הזכ הרקמב .כ54 006% תילגנ

 -לו היעבה תא תיטמוטוא תוהזל תכרעמה

 .יהמיסח רבושיי ללכ ליעפה

 שממל ךירצ תושיגנה תרקב ןונגנמ תא

 -מה תומרה .הטירוטוא לש תומר המכב

 -טה לש תורתוכב היפצל תוכז :ןה תולבוק

 תוכז ,םמצע םינותנב היפצ תוכז ,תואלב

 תויוכז ןתמל תוכזו סינותנ יונישו ןוכדיע

 הריקסב תונכותה לכ .םירחא םישמתשמל

 -תה תרקב לש תרחא וא וז המרב תוכמות

 תונוכתה דבלמ .תושיגנב הטילשו תויושגנ

 -רמ םינותנ דסמ תרשמ סיפצמ ונא ליינה

 סמוע תחת םג ההובג הקופתב לועפל יוכ

 תוניסח חיטבהל ,תונווגמ תושירד לש

 יייע תורצונה הלאכ דחוימב) תולקת ינפמ

 ותוא לע ץורל תויושעש תורחא תונכות

 הלקתו הרקמב תוששואתה תלוכיו (תרש

 .תכרעמה תא הליפמ ןכא

 תונוש תואצות
 תונוש תוביבסב

 רתוי תבכרומ איה 501  דסמב הריחבה

 ןאכ .דיחי שמתשמל סושי לש הריחבמ

 םירקמ הברהב הווהמה תכרעמב רבודמ

 הילעו ינוגריאה ""םיבצעה זכרמ" תא

 םינוש םיכרצ סע ,םיבר םישמתשמ תרשל

 אל סה ילואש הרוצב התוא ליבגהל םגו

 -ונה תא רוקחל ידכ .לבקל םיחמש ךכ לכ

 -הה תא ונעציב םינוש םיטקפסאמ אש

 ק6 לש םינוש םיזכרמ ינשב האווש

 הינטירבב סינחובה תווצ .א4642ןאמ

 -סל 50 ידסמ עברא 1993 ביבאב ןחב

 -ובע לש היצלומיס תחת אמדוא 485 תביב

 .תינוניב דע הנטק הרבחב הד

 -יא לש 0א1]אש ויה םידסמה תעברא

 50. ,הטפוג לש 5018855 ,סקימרופנ

 לש אטיב תסריגו סבייס לש 5םחצמא
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 -ובק יאקירמאה תווצה ןחב רתוי רחואמ

 ,501. ידסמ לש ,הקלחב תפפוח ,תרחא הצ

 -בח סינייפאמה ,תצקמב םסינוש םיאנתב

 -אה הצובקה .תולודג דע תוינוניב תור

 :םיאבה םידסמה תא הנחב תיאקירמ

 ו8או 82/2 ,(בוש) הטפוג לש 8

 תביבסל םסידעוימה זאסחמ5 5ם8%/םת-ו

 לקארוא ,סקימרופניא לש סא!זואםס ,2

 -ייס לש 501 58/55-ו תיפוס הסריגב 7

 460% סשב עודי תוחפ דסמו) סיב

 ויה תוצובקה יתש לש תואצותה .(1

 -וא איבהש המ ,תיתועמשמ הרוצב תונוש

 חי"'ודה תא דרפנב םססרפל הטלחהל ונת

 תהתמישמל המאת

 ₪ [סז 6
 ו - ,% 4

 םיעוציב

 ךפסכל ךרע

 .תיאקירמאה הריקסה תאו יטירבה

 חייודה תיצמת תא סיאיבמ ונא הז ןויליגב

 סוכיסה תא רקיעב ונטמשה .יטירבה

 -אה חייודה ןכש ,06 401.ם 7 יבגל םהלש

 -או תיפוסה הסריגל סחייתמ יאקירמ

 .אטיב תסריג יבגל הנקסמ םסרפל הקדצה

 ח"ודה ךותמ סיקלח איבנ אבה ןויליגב

 -מל סיעגונה םיעטק רקיעב - יאקירמאה

 .תיחכונה הריקסב םילולכ סניאש םידס

 -יסה יאנת ןיב םילדבהה יכ ןייצל בושח

 -ותל ואיבה בייהראבו הינטירבב היצלומ

 תפדע לש תונוש תוריחבלו תונוש תואצ

 -מל העיגה תיטירבה הצובקה .םיכרועה

 תתל שי "םיכרועה תריחבי תא יכ הנקס

 -מה וליאו 6ט\ לש 5018855 דסמל

 יבגל םג .5,]0880 7-ב ורחב סיאקירא

 -מב םילדבה סימייק םירחאה םידסמה

 -ענ םהילע ,תונושה תוצובקה לש תונקס

 גיצנ םייתניב .אבה ןויליגב רמאמב דומ

 -ונ תורעה אלל יטירבה חי'ודה תא ןאכ

 4 .תופס

 1993 .קוא לארשי 6
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 םינותנ ידסמ יתרש

 הפקשה תדוקנמ 801. יתרש

 רביירג יבצ :םוגרת

 סינותנה דסמ ימושיי רשא השעת המ

 תא סידבאמ 08455-ה וא סקודרפה ,ךלש

 -י' תרבעהל ,תואנה ןורתפה והמ !סחוכ

 -בק תרש לא "סילודג םילזרביימ םימוש

 :איה הבושתה !אמזש3אם גוסמ סיצ

 ידסמ תעבראמ דחא לכ לש תדחוימ הסרג

 הסרג ,חוקל/תרש לש סיליבומה םסינותנה

 א1.או) | -ל ןעטנ לודומיי איהש

 .("אםד האמ

 -אמ ,אטדוא אמ לש סינותנ ידסמ יתרש

 ידסמל תיפותיש השיג םישמתשמל סירשפ

 .ידמל החוטב הביבסב ,םיפתושמ םסינותנ

 -יא תובוגתו ,תשרב הרובעתה סמוע סלוא

 רחואמב וא סםדקומב ,תותליאשל תויט

 -זל סילגרומה ,םישמתשמה תא םילכסתמ

 לש סלועב .ינחלוש בשחמ לש הבוגת ינמ

 ינלהנמ ,ינימ יבשחמו םייזכרמ םיבשחמ

 -ועי הרמוח ףיסוהל םסילוכי םינותנ ידסמ

 ילהנמ ,םתמועל .םינותנ ידסמ יתרשל תיד

 סנמוא םילוכי ,םיישיא םיבשחמ תותשר

 המצוע ילעבו רתוי םיריהמ םיתרש תונקל

 -מו תויביצקת תולבגמ סלוא ,רתוי ההובג

 תשרה לש היגולונכטה תמרוגש תולבג

 .היעבה רתפת סרטב ,צוצל תולולע

 תולבגמ תא רותפל רתויב הבוטה ךרדה

 סיבשחמו תותשרל סינותנה ידסמ יתרש

 .הנכות תועצמאב ןורתפ איה ,םיישיא

 ןעטנ לודומ) ייאאו םינותנ ידסמ תרשיי

 לש הלעפהה תכרעמ תא ריממ (תשרל

 ,סינותנ ידסמ לש הלעפה תכרעמל ,תשרה

 תידועי הרמוח לש הרוקת תפסות אלב

 .סינותנ דסמל

 םיילנויצקנקופ םייוניש

 -ומ ,ןאכ תורקסנה א1א-ה תוכרעמ לכ

 -ותנ ידסמ תרש לש תוילנויצקנופ תופיס

 -ופה .אמדו.אאם-ה יצבק תרשל ,םינ

 יוניש תרבוע םיצבקה תרש לש תוילנויצקנ

 -יא םוקמכ קר שמשל סוקמב רשא ,הזכ

 -יעל םינותנ ריבעמה סרוגו םיצבקל ןוסח

 ריבעמה ,ומצעב עדימ דבעמכ שמשמ ,דוב

 .הדובעה תנחת לא תואצותה תא קר

 סינעטנה גוסמ | תוכרעמה םילודומיי

 א[או-אטדש אמ 1.040-) אמו תם-ל

 -עמ לש ןמוקמ תא ושרי (8ַ81 אוסספטומ

 "ףסומ ךרע לעב דוביעי גוסמ תוכר

 הסרגמ .הרבע אפוא 85 רשאכ ,(צש)

 תושימג א1/א| תוכרעמ .3.א הסרגל 2.א

 -לו םיצבקה תרשל ןתוא ןועטל ןתינ :ידמל

 .הלוכ תכרעמה תדרוה אלב ,ונממ ןדירוה

 -ותב םישומישל דואמ הבוט וז הדבוע

 תבחרהב ךרוצ לש סירקמבו תוריש תוינכ

 רשאכ רתוי דוע בוט הז םלוא ;תכרעמה

 .המצע אםדוש ג א5-ל סיטנמלא םיפיסומ

 סיבשחמ ילטוקייכ וננכות אל אואו-ש סגה

 תובוטה ןיבמ תוחפל - תודחא ,"םייזכרמ

 תועצבמ ,א1.או תוכרעמ ןיבש תוירלופופהו

 -ומש ויה רבעבש תויצקנופה לכ תא טעמכ

 ינימ יבשחמלו םייזכרמ םיבשחמל תור

 -תו הנכלת הז גוסמ תוכרעמש לככ

 רישכמה תויהל לולע א1א-ה ,הנחתפת

 -גה םילזרבה" לש סתעיווגל סורגיש

 -עמ לש חותיפ ורשפאי יאדוו םה :י"םילוד

 -מב תולעופה רתוי תובכרומו תולודג תוכר

 .אטוא גאמ תכרעמ תחת סינותנ ידס

 תועבטה ךלמ

 ,זא1.או גוסמ םינותנ ידסמ ילהנמש ףא לע

 -חמ לש סירערועמ יתלבה סםיכלמה סניה

 הננע הביעמ תאז לכב ,חוקל/תרש בוש

 -הל הוקמ טפוסורקימ תרבח .קפואה תא

 אד תכרעמ תועצמאב אדו ג85 תא סיב

 העיבצמ קדצבו ,גסצ\אסמס 5תחצםמ

 תויחה אא תוכרעמ לש יחכונה רודה לע

 תמרב ,המצע אפדושאאמ לש הביל בלב

 -פה תכרעמכ ,ספא תעבט - ההז ןוחטיב

 -הה תמר תלעב איה ספא תעבט .הלע

 תואשרהה תמכסב ,רתויב ההובגה תואשר

 א.א תכרעמש ךכ ,386/486 ידבעמ לש

 תדדובמ הניא ,וז תואשרה תמרב הצרה

 .הנוכמ התואב תוצרה תורחא תוינכותמ

 ,ןורתי .הווהמ ליעל הראותש הדבועה

 תרש ומכ הדבכ אא תכרעמש םושמ

 -אה תא לבקל הכירצ ,םינותנ ידסמ

 יבאשמל תושיגנל רתויב תובוטה תויורשפ

 וילעש ,ןורסיח סג שי הזב םלוא .הרמוחה

 :עיבצהל תורחאו טפוסורקימ תורהממ

 -קל סורגיש אז:או-ה תחא לש יוקל תונכת

 לנותנ תא ןה סורהל לולע לודומה תסיר

 תיטירב

 תליפנל סורגלו טלקה ינותנ תא ןהו טלפה

 ורקסנש םירצומה ,השעמל .ולוכ תרשה

 הנקסמל ונעגה :דואמ םינוסחכ וחכוה

 -ומ אאו-ה לע םידיחפמה םירופיסהש

 -עמ ,אמדוא גאם 4.א-ב סוקמ לכמ .סימזג

 רבכ תרשפאמ לבונ לש חותיפה ילכ תכר

 תונקתומ תויהל ,א1.א| תוכרעמל םסויכ

 .3.0 רפסמ תעבטב

 תוחיטבו םינותנ תומלש

 יאדוב הנייהת ,תכרעמב הדובעה ךלהמב

 -יגל הדובע תונחת לש בר רפסממ תושירד

 .זכרמב םיקזחומה סינותנ לע הרחתמ הש

 תרשל קר וגיא א1/א-ה לש הדיקפתש ךכ

 ןהילע אלא ,עדימ תרבעהב תוחוקלה תא

 -ופ תויעב םע דדומתהל דציכ תעדל םג

 רתוי רשאכ ,םינותנ תומלש לש תויליצנט

 ותוא תא ןכדעל הסנמ דחא שמתשממ

 -ומה תעבראמ דחא לכ .סינותנ לש ףסוא

 רשא תוליענ קפסמ ,ןאכ םירקסנה םסירצ

 הרוצב תוענומ - תוחפל יטרואת ןפואב -

 תליענ תועצמאב ,םינותנה לש סרה החונ

 -הש ךכ ,ונוכדע תעינמו דבועמה \בוקה

 ינמז ןפואב סיעונמ סירחאה םידוביע

 סויסב .עצבתמ ןוכדעה דועב ,וילא השיגמ

 .הליענה תחתפנ ןוכדעה

 -נל השיגב ךרוצ ןיא םישמתשמל רשאכ

 ,םידבוע סה סהילעש הלאל רבעמ ,סינות

 אוה סינותנה דסמב עדימהמ קלחש וא

 הריקסבש םירצומה םיקפסמ ,ידמל שיגר

 תואלבטל השיגה תלבגהל םסיעצמא ,וז

 תודומעל וליפאו סינותנה דסמב תומיוסמ

 יעצמא .םינותנ דסמ ותואב תודחוימ

 ןוויכב םג דובעל םילוכי ,הלא תוחיטב

 עדימ ררחשל סישמתשמ לע רשאכ ינשה

 .םירחא לש סשומישל

 סהינותנו ,ובחרתהו ולדג םינוגריאש לככ
 -אה ,דחא םוקמ רשאמ רתויב וקלוח

 ידסמ לש הלאכ םיגוסב ושרדנש םיעצמ

 -ןלו רתוי םימכחותמ תויהל וכפה םינותנ

 וא עונמל טושפ ,דוע קיפסמ הו ןיא .רת
 הלא םימיב .םיוסמ ןותנל השיג ריתהל

 ןפואב תננכתומ השיג תומר לש היכרריה

 תדרפנ תושיגנ שי םישמתשמלש ךכ ,יללכ

 וא ןוכדע ,האירקל

 רחאה גוסה .השיג
 לש תומר תפסוה

 עדימל דחוימב בושח וו



 .שיגר

 תויצקזנרטל תובייוחמ
 תואלמ

 ודבועי םינותנ לש סיפסואש חיטבהל ידכ

 -תב םישמתשמ םסירצומה ,םלשומ ןפואב

 -דע רפסמ היפלש ,"תויצקזנרטיי לש הסיפ

 קרו ,דיחי דוביעכ םיבשחנ עדימ לש םינוכ

 -טה ,החלצהב ומייתסי םסינוכדעה לכ סא

 "תבייוחמ" | תויהל תכפוה | היצקזנר

 ןפואב תמשרנ איהש וא ,(60אואוודמס)

 ,ישעמ ןפואב .םינותנה דסמב יפוסו עובק

 -יאו תויופידע ןתמ לש תועמשמ שי הול

 לע הניגמה הרוצב ,םינותנה ינוכדע ןוגר

 עצבל םיסנמ וב בצמב םסינותנה תומלש

 .הזב הז םירחתמה סינוכדע רפסמ

 -טס יעצמאל סיתניב ךפהש ,ףסונ סוכחת

 -יתה תומלש לש הסיפתה אוה ,יטרדנ

 דסמ ובש הרקמ אמגודל חק .תיתוסח

 תוקלה לע םייללכ סינותנ ליכמ םינותנ

 תומושר לש ףסוא ןכו תבותכו סש ומכ

 -לה ינותנל תסחיתמ תחא לכש ,ןובשחה

 -ובמ חוקלה לש סיטרפה תמושר סא .חוק

 תויהל תונובשחה תומושר תוכפוה ,תלט

 -יבל סיעונמ הלאכ םילוטיבש ךכ ,תומותי

 תומלשה תסיפת יהוז .ולא תוכרעמב עוצ

 .תיתוסחיתהה

 הכפהנ אלש ןבא ןיא

 -בב ןיזגמ 6 תודבעמב וכרענש סייוסינה

 ,חוקל/תרש לש םסינותנ ידסמל ,הינטיר

 -ופ לש םיטקפסאה לכ תא סיסכמ

 .תוכרעמה לש םיעוציבהו תוילנויצקנ

 תומלש קר אל קפסל תוכרעמ לע סלוא

 היהי אלש וא ,תוריהמ םג אלא סינותנ

 קר .אלמ ןוחטיבב ןהב שמתשהל ןתינ

 תוקפסמה תורבח לש סצמוצמ רפסמ

 -ומ גיצהל תולוכי ויה 6 ל םינותנ ידסמ

 תוסנכהה לע ססבתהב :וז הריקסל תודמע

 -ויב לודגה ןרציה אוה לקארוא ,1991 תנש

 ךרעב תווהמ ,5+8455-ו סקימרופניא ,רת

 ,לקארוא לש ולדוגמ תחא לכ תירישע
 םעפ םישימח לודגל ךרטצת 60/78-ו

 םלוא .לקארוא לש תוריכמל עיגתש ינפל
 בייח ךניא ,ונלש םייוסינה וארהש הממ
 -ותנ דסמ רציל ידכ ,רתויב לודגה תויהל
 -וא הישעתה קנע .חוקל/תרשל בוט םינ

 -מה .םינותנ ידסמ יתרש עיצמ ,לקאר
 תרמוח לש אלמה חווטה לע םיערתש
 -מל דעו .םייליבקמ לע יבשחממ ,םיבשחמ
 .ואסחיוש אמ :תהשכ םישמשמה 486 יבשח

 -יג בצמב 7 לקארואה היה ,םייוסנה תעב

 תואצותה וז הביסמ .7.0.10 חותיפה תסר

 םינותנ דסמ יתרש

 םיעוציבה לע קוידב עיבצהל אלש תויושע

 .רוצייה תכרע תסריג לש

 הסרג תא הניחבל הרסמ סקימרופניא

 תרבח ;אםדוהחמ-ל 4.1 סאעואמ

 5018855 5.11 תא האיבה קא

 לש 4.2 הסרג סע הפתתשה 58455 דועב

 ב

 - אעא ירצומ לש תורחא תוינרצי יתש

 רקסב ףתתשהל אלש ורחב ,סרגורפו לבונ

 תקלחממ השרדנש תורישה תמר בקע הז

 ןה .וללה םיטסטה ךרוצל סהלש תורישה

 יסיסב שי ,סקימרופניאל ןהו 5צ8455-ל

 -לפ יבג לע םינקתומה ,םילודג םסינותנ

 תונוש תואסרגו ,תונוש הרמוח תומרופט

 -ומ 6שקד .סקינוי הלעפה תכרעמ לש

 רשאכ ,סנאלסקא-ראפ ק6 תרבחכ תרדג

 תנחת איה הז סוחתמ הדיחיה הגירחה

 .ןאס לש הדובע

 ינכט עויס ונתנ םיקפסה תעברא לכ

 ןויסנב רכינ ןמז ועיקשהו ,םינחבמל קפסמ

 ,םבטימב ויהי םהלש םירצומהש חיטבהל

 ןהלש רצומל ןה םתוביוחמל חיטבמ ןמיס

 לש חוקל/תרשה תרוטקטיכראל ןהו ומצע
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 זאתסאאוזא סאזאש 1
 עסה אדו תש

 -קב תישענ וז תכרעמ לש תרשה תנקתה

 -הה תאז תמועל .םיטקסיד ינש ךותמ תול

 עצבל ךתוא תבייחמ חוקלה דצב הנקת

 -סה הנבמ ןיינעב ,םיינדי םייוניש רפסמ

 ואמד/ק6 תנקתה ןכו ,תרשה לש תוירפ

 .תרשל רבחתהל תנמ לע חוקלה דצב

 קפסמ םינותנ דסמ (א0%1708) חוגשמ

 יעצמא ,סקימרופניאה לש תרשה ןלהנמל

 לע ,הצירה ןמז תכרעמ לש שדוחמ בוצימל

 תיצפוא תריחבב .םיעוציבה תא לעיל תנמ

 ,םירטמרפה ךסמ ךותמ ףתושמה ןורכיזה

 רפסמ ומכ םינוש םירטמרפ תונשל ןתינ

 -טה סוקמ ,ןמויה יצבק ,םישמתשמה

 ,סיצצוח לש סייגולו םייזיפ םילדג ,תואלב

 לש ילמיסקמ רפסמו תכרעמה לש ףה לדוג

 .םייגול םיצבק

 ,תכרעמ לש הליפנ רחאל םוקיש יכרצל

 תלבוקמה השיגב סקימרופניא תשמתשמ

 .םילאביכראו םייגול םימושיר תברעמה

 -הל ןתינ תכרעמה לש תואביכראה יעצמא

 סיקתוע .םינותנה דסמ חוגשמ ךותמ הצר

 אלמ קיתעת תויהל םייושע ביכראה לש

 בחרתמ ביכרא וא קסידה יחטש לכ לש

 זאמ יוניש ורבעש קסידב םיקלח לש קר

 ץירהל ןתינ .ביכראה לש סדוקה עוציבה

 תכרעמה דועב תואביכראה תינכות תא

 יבג לע אלמ ביכרא לבקל ןתינ .הליעפ

 תוחתפמה תקתעה תועצמאב יטנגמ טרס

 לש יוביגה יצבק ,םינותנה דסמ הנבמו

 .פייטה לא םיפסונ סישורד םיצבקו ןמויה

 -פה סםישרת תא הוושמ 0א11א8 תכרעמ

 תואביכראה תלועפ לומ לא ,יגולה תולוע

 תא רזחשל תנמ לע ,התשענש הנורחאה

 .הנורחאה היצקזנרטל דע ,םינותנה דסמ

 -הה ןמזב תולועפ סישרת עצבל ןתינ אל

 ,התוא םיליעפמ רשאכש ףא לע הנקת

 -טה ןמוי תריצי לש לדחמה תרירב

 ריבעהל .8צ5 ןנוכ יבג לע אוה תויצקזנר

 -יעי יכרצל ,יביטנרטלא קסידל ןמויה תא

 -לווירט המישמ הווהמ וניא ,לשמל תול

 לש תינדי המקה תשרוד וז הלועפו תילא

 ,הרטמה קסיד יבג לע םישדח םיצבק

 -יב זאו ולא סיצבקל ןמויה תלועפ תנווכה

 .םיירוקמה סיצבקה לוט

 תואשרה לש היכרריה

 -שמ לע חוקיפל רבעמש תוחיטב יכרצל

 -רה תכרעמ שי 0א11אפ-ל ,המסיס/שמת

 תדוקפ תועצמאב תשגל ןתינ הלאל .תואש

 תמרב הנקתהל תנתינ האשרהה .סא אד

 תומר רפסמ תלעב איהו ,סינותנה דסמ

 תלעב האשרה סע ,הלבטה תמרב וא השיג

 ,לוטיב ,הפסוה :תודרפנ תויורשפא עברא

 האשרה יגוס ינש סג שי .ןוכדעו הריחב

 ואסמא תארקנ תחאה :!אפפמא-ה תמרל

 -מב ומכ .(41דפח) יוניש תארקנ הינשהו

 תוגצמב שמתשהל ןתינ ,םירחא 501 יעונ

 תודומעב תופצל םישמתשמ ליבגהל ידכ

 0אוואמ תכרעמ .הלבטה לש תומיוסמ

 םיעוציבה ינחבמ ךלהמב ,ןואגב הגילפה

 תויצקמרט | ינתבמב | הלשכנש | דע

 ונתוא הענכיש סקימרופניא .תוינמז-וב

 דודיקב אלא ,ומצע תרשב היעב וז ןיאש

 סםייוסינה תא עציבש 5501/0-ה לש

 תא ודדיקש הלא םה סמצע םיקפסה)

 50₪ לש דוק ודואספ ךותמ םייוסינה

 החיטבה סקימרופניא .(ונידי לע קפוסש

 האבהה תעש דע סלוא ,שדח דודיק קפסל

 .הז תא הקפיס אל ןיידע הרבחה סופדל

 -יא תקפסמ הדובע תונחת לש תוחוקלל

 -ידי השיג אוהש ,ק1501-ה תא סקימרופנ

 םייטרדנטס 501. יטפשמ תקפהל תיתוד

 םירשפאמ וז תינכת לש םיטירפתה .תרשל

 501, לש תודוקפ יצבק שדחמ תולעהל ךל

 -רה וא סתכירע יכרצל ,רבעב ונסחואש

 -הל ,הריחבל שארמ סינכומ םיספט .סתצ

 ןתינו ,תולקב םירצונ סינותנ לוטיבלו הנז

 .שמתשמ יטירפת תולקב תונשלו רידגהל

 ,הלבט לש תואשרהל תעגונה היצמרופניא

 .איה םג השיגנ הדשו סקדניא

 ,ןאכ םירקסנה סירחא םירצומ ומכ אלש

 ל
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 ללוכ ,םינותנ דסמ לש סושיי תונבל ךל

 -פת הנוב ,ךסמ תעיבצו טוטרשל תורשפא

 לופיטו הריציל הטישו תוחוד ךרוע ,םיטיר

 ,הטילשל הלק הפש איה 1401. .תונולחב

 הווהמה איה ןכש ידמל הבושח הדבוע

 .תכרעמה תיינבל דיחיה ילכה תא םסצעב

 הטושפ הלועפ הווהמ םסיכסמ טוטרש

 \בוק ךורעל ,אוה תושעל ךילעש לכ .ידמל

 ,ךסמל לדחמ תורירבב שומיש ךות ךסמ

 תרבעה - לשמל ,?1501, ידי לע תורצוימה

 טסקטה תפסוהו סוקמל סוקממ תודש

 םישהל ןתינ הדשה תונוכת תא םג .שרדנה

 ,עבצ 40705%א15 :המגודל) ךסמה \בוקל

 תורירבו תונטקל תולודג תויתואמ הבסה

 .(תודש לש לדחמ

 סינוש םיאשונל דודיק עצבל ךילע היהי

 -בט לומ תוקידב ומכ םינותנ תקידב לש

 -מל קפסל ןתינ ,1461, שומיש ךות .תואל

 רוחבל ןתינ סהמ ,סיצצ תונולח שמתש

 דודיקה רחאל .הלבטב המיאתמה הסינכב

 אל תומכב סינותנ תדלקה ,רודיהה עוציבו

 -מב ןיא .ידמל הריהמ איה ידמ הלודג

 -בו ,םינותנ יסחי תומלש תקידב תכרע

 הקידבה תא רוציל שי - םיינויח םירקמ

 .ימצע דודיק תועצמאב

 -ופ רפסמ קפסמ 1401. לש חווידה יעצמא

 ,תורתוכ ללוכ ,שארמ תורדגומ תויצקנ

 ,(הצובק לש תויצקנופ) תוריבש ,תומויס

 5עא  ומכ תוטושפ תויטמתמ תויצקנופ

 1401-ה תסריגל .דועו ,אווא ,אוגא ,א6

 תודוקנ המכ שי ,(1.10.06₪) ,ונחב התוא

 תוחוד רוציל היה ןתינ אל :ומכ תושלח

 ונלביקש 0₪א1ואמ-ה תסרג התוא לומ

 ךרוצ שי 1401-מ האיצי תעבו ,הריקסל

 הבוגתב .בשחמה לש שדחמ לוחתיא עצבל

 -יהש ,סקימרופניא תרבח ונל הרסמ ךכל

 םושמ תואסרג ןיב תומיאת יא ונל הת

 תנכותמ רתוי הנשי התיה 1401, תסרגש

 -יא .יוסינ יכרצל ונל הקפוסש תרשה

 אל הז טקילפנוקש העידוה סקימרופנ

 הנש יהלשב אצתש השדחה הסרגב הרקי

 וז

 -מה םע סקימרופניא תקפסמש דועיתה

 תסרג לש ילכל ןהו תרשל ןה ,תכרע

 -מה דחוימב ןייוצי ;דואמ אירק ,הצקה

 -וקה תא האיבמה השיג לעב אוהש ,ךירד

 -יא אוהש רבד ,תכרעמה סיסבל דע וב אר

 תוכרעמל "קורי אוהש ימ לכל ילאיד

 .םישמתשמ תובר א 5

 (ז דג 501.68 1

 ,תורחא תוהרבח לש םירצומל סחייתהב

 ירמגל ןוויכב 6097 לש תכרעמה הנופ

 199! 'קוא לארשי 6

 םינותנ ידסמ יתרש

 המישמל המאתה

000 ].56190565 6600 = 

 םיעוציב

 תונוכת

 ךפסכל ךרע

 המישמל המאתה

 5ץס056 561 56ז/6ז [סז [(81\(סזש6 2

 -הו תונכותה סוחתב ,בכרומ תוחפו הנוש

 -תמ הז .ןאכ םירקוסמה םירחאה סירצומ

 תוינכות ללוכה ,ומצע תרשה עונממ ליח

 ל ןהו סודל ןה ,בתנלו ₪84-ל תוריש

 -יש יכרצל תושורדה תוירפסה ןכו 2

 תפש לש םסימושיה תונכית קשממב שומ

 רפסמ םסג תקוושמ 0077 | תרבח 6

 -יאש ילכ - 0051-ה :"תונולחייל םילכ

 501שואפסוא8-ה ;הצקה שמתשמל תותל

 ךפאאו -ה ;דיחי שמתשמל חותיפ תכרע -

 -שמ בר חותיפ תכרעמ - שואפסש5

 .אלמ לדוגב םישמת

 החמתמה הרבחמ דיחיה סושייה התויהב

 -נה םירצומה ןיבמ) 6-ל סירצומ רוציב

 היהת 5018455-הש יופצ ,(ןאכ םינחב

 ,הלש יתיבה שרגמב םיבוט סיעוציב תלעב

 .וז הרעשה סירשאמ םסינחבמה ןכאו

 העברא תועצמאב תישענ תכרעמה תנקתה

 דסמ תרש תנכות תא םיליכמה ,םיקסיד

 ,סיבתנה - חוקלה ילכ סע דחיב םינותנה

 ןכו ,סודל 5017₪1א תותליאשה ילכ

 תנכות תא ץירהל ךילע .םימושיה קשממ

 -ות תנקתהמ דרפנב חוקלה רובע הנקתהה

 יבג לעש הפצמ ,501.8455-ה .תרשה תנכ

 ,8: סשב ןנוכ היהי אמא 48ם-ה תרש

 -נש הפילחה תא תונשל ןתינש ףא לעו

 -וקה יכרצל ,הרבחה ידי לע הרפת

 עצבל שיש אצמת ,ךל תידוחיה היצרוגיפנ

 -נה ,היצרוגיפנוקה צבוקב םייוניש רפסמ

 -סב םיאצמנ סניא סנמאש ,1..501א1 ארק

 ,םהילאמ ידמל םירורב סה סלוא ,תורפ

 -לא ןנוכב שמתשהל תנמ לע תאז לכו

 .יביטנרט

 םע שומישל רקיעב םידעוימ ,בתנה ילכ

 501746 לש הסריג םיללוכ ,6 תוינכות

 -יא שומיש תרשפאמה תוריש תינכת -

 תנחת ךותמ ,םינותנה דסמב יביטקארטנ

 ידיב ירקיע שומישב אצמנה רבד ,הדובעה

 0840108 -7-ב ומכ אלש | .פ84-ה

 תינכת ןיא ,5צ8855 501 558%55-בו

 -יפה תדמע ךותמ שומישל תמאות תוריש

 .תרשה לש חוק

 סינגרואמ םסינותנה ידסמ ,לדחמ תרירבכ

 לש הנקתהה תיירפס לש תוירפס-תתב

 לדחמ תרירב .תרשה יבג לע 5

 -נה ידסמ תריצי תעב יונישל תנתינ תאז

 085875 תדוקפב שומיש ךות ,םינות

 םנוסחיא סוקמ תא הרידגמה ,תפאחםא

 רפסמ רידגהל םג ןתינ .םינותנה ידסמ לש

 סקמל שי הלא תא .ןמוי יצבק ןכו םיחטש

 יכרצל ןה ,תיזיפ םידרפנ םיננוכ יבג לע

 לש הצובק .תוחיטב יכרצל ןהו תוליעי

 ידי לע םירדגומה ,םינותנ דסמ יחטש

 תצובקיי תארקנ 28485 תודוקפ רפסמ

 תריצי תרטמל תשמשמ איהו "ןוסחיא

 .שדח םסינותנ דסמ

 תויולג תואמסיס

 תרשה םשש שרדנ 5018455-ה רובע

 וחנ סשה .501.1א1 ףבוקב רדגומ היהי

 -נה דסמל תוסחייתמה ,תודוקפ רובע קר

 085475 ,כאס0ץ ,א17₪8 ,ומכ) סינות

 -קב תולפטמה תודוקפו ,(כמוא5דן.

 -יב יעצמאכ .םייוביגב וא ןוסחיא תוצוב

 םשל אמסיס רידגהל ןתינ ,ףסונ ןוחט

 -ומ וז המסיסש איה היעבה יכ סא תרשה

 \בוק תרגסמב יולג טסקטב תרדג

 תושיגנ ול שיש ימ לכש ךכ ,501..וא1-ה

 .וזה המסיסה תא אורקל לוכי ,תשרל

 ךכ לכ היעב וו ןיא בטיה תלהונמה תשרב

 הצרפ לאכ הזל סחיתהל שי סלוא ,הלודג

 איה תכרעמה לש תואשרהה .תיתוחיטב

 תודוקפ סע ,תיטרדנטס 501 תרוצתב

 סייונישל תושמשמה אמצסא5-ו סח אז

 וא אש50005 84 תואשרהב

 .שמתשמל 00 אא

 החינמה הרוצב הסוכמ םייוביגה תכרעמ

 .סינותנה דסמ ןלהנמל ךירדמב ,תעדה תא

 תועצמאב ןווקמב סייוביג עצבל ןתינ

 ןהלש לדחמה תורירב רשא 8

 דוביעב וא ,חוקלה תנחת יצבק לע תויונב

 לש ביכראה ילכב שומיש ךות הווצא

 -ותב וא 5886%09 ומכ אפזשאאפ-ה

 .יוביגה פייט יקפס לש תוידוחיי תוינכ

 ידכ ךות םג עוציבל ןתינ ןווקמה יוביגה

 אוה סלוא ,שומישב אצמנ םינותנה דסמש

 ויה אלש תויצקזנרט ןתוא תא לולכי אל
 ,וז הביסמ .יוביגה תליחתב "תובייוחמיי
 -טה לש ןמויה יצבק תא לולכל הבוח



 לש יוביגה תודוקפ .יוביגב תויצקזנר

 תארקנה היצפוא תוללוכ 5018/55-ה

 סינותנה לכ תא "תמלצמהיי פא 07

 םיצבקה תא םג .ןמויה יצבק סע דחיב

 ריבעהל ןתינ ,תנווקמ הדובע ךותב ובוגש

 -עב םיעיצמש וזל המוד הרוצב ביכראל

 תויצפוא לכלש ןבומכ .5-11"0א8 הדוב

 -יש תויצפוא לש סאות ףסוא שי יוביגה

 .יוביגה תא הרזח תולעמה ,רוזח

 לש הנכותה העלצ םייוסינה ךלהמב

 תכרעמ םע ומכ .הליתתב קז4

 רסמנש דוקה ,סקימרופניא לש סאועוא=

 -ינה תכרעמל םיאתה אל ,קפסה ידי לע

 ןקתל החילצה ןכ 0078 סוקמ לכמ .יוס

 -והש ןמזה תרגסמב ,דוקב סייוקילה תא

 לעפ 501.8455-הו ,םייוסינה תכרעמב רת

 .יללכ ןפואב בטיה

 תכרדה
 רזיימיטפואה

 -נש םירחא םירצומב ומכ

 -פא ןתונ 501.8485-ה ,ונחב

 לש ותינכות תא תוארל תורש

 -יאש עוציבל רזיימיטפואה

 -מה תא לאל ןתינו ,התל

 אתליאשה תכירע יייע תכרע

 -שמ תדלקהב ,תינדי הרוצב

 ךרוצל ,501₪07 | יטפ

 -על רזיימיטפואה "תכרדה"

 תינכותה .ךנוצר יפל הדוב

 ,תואלבטה תא הגיצמ המצע

 -יעה תויצפואו סיסקדניאה

 -ואה ידי לע ורחבנש דוב

 .רזיימיטפ

 -וכ סט 8 לש סושייה ילכ

 008587, -ה | תא | םילל

 תאו 501 \שואסס5

 רצומה .דפאאו ושואפסוא5-ה

 501- אוה ישארה

 -עמ תא ללוכה ,ו/ואפסומפ

 ,המצע חותיפה תכר

 איהש ,501 א ץ855-ה)

 ,(טושפ תותליאש ילכ

 ,"תונולחייל 501 א-ה

 תאו פקס אואפסו5

 הצירה ןמז תכרעמ

 ,501 א אפסוא5-ל
 יפוסה שמתשמל תרשפאמה)
 ימושיי צירהל

 תכרעמ ,(501 אפס
 סע העיגמ 505 \צואפסו5
 לש דךיחי שמתשמ תסרג
 יבג לע שומישל 0
 םילכ המכ םג .בשחמ ותוא

 םינותנ דסמ יתרש

 -יבח התוא סע סיעיגמ תיזחל םידעוימה

 501ד0א ,אםקסחד ןאפסו5 :הל

 .םאקח ₪55 \/[אפסו(5-ו

 -פט ןונכת ידי לע ליחתמ סושיי לש חותיפ

 -אב .םיכסמ רויצב שומיש השועה ,םיס

 תא לולכל ןתינ 501.ו1אפ0ו/5-ה תועצמ

 תומייקה | תווורשפאה בחור | אולמ

 ירותפכ ,םיצצ םיטירפת ללוכ ,"תונולחיי-ב

 סע ,תובלושמ תוביתו המישר תובית ,וידר

 -בצ , תויתוא יגוס ומכ ,תודשה תונוכת לכ

 ,501ושואפסוא5-ה ,השעמל .תורוצו םיע

 -ותל רשפאמה ילככ ומצעשכל קוושמ

 -יי תונבל ייסיי-ב םידבוע םניאש סינתינכ

 -ית תפש הל שי .סהלשמ "תונולחיי ימוש

 501ואואפסש5פ ) 541 - הלשמ תונכ

 -הל שי הב ,( קן וסדוסא א

 םינוחנ ןוכדע

 ו ]

 אאחקטפאמאשא [ח!סודה|א 0ח11ה8 [סז 6

 אמממ 020187 069100015 06856
 = == קו 4

 . .ההההטההה
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 םינוחנ תבילש

| 
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 וו טז

 -ותש י"תונולחייה םושייש תנמ לע שמתש

 .איהש לכ הדובע עצבי םג - ןנכ

 דסמל תותליאש ילכ אוה 50174₪א- ה

 -יל שמשמו ,י"תונולחי תחת צרה םינותנ

 עצבל וא סושיי תיינבל ,תואלבט תריצ

 .קוה-דא תותליאש

 ץיפח סושי לש זירז חותיפ

 רקיעב שמשמ ,םאקאם55 ֶ/ואססש5-ה

 "ףיפחיי סושיי לש סופיט בא תיינבל ילככ

 רחואמ ךופהל ןתינ ותוא ,םינותנ דסממ

 ,רחא וא הז חוקל רובע ישומיש ילכל רתוי

 .501\צואססוא5-ה תועצמאב

 תרשל רשקתהל היעב ונל התיה הליחתב

 לש | הדובעה | תנחתמ | 501.8485-ה

 רקיעב ,501\צואססו5

 -וק | תושירדמ האצותכ

 -ותמ ויה אלש היצרוגיפנ

 תוירפיס יצבק ינש .תודע

 פוט ימניד רושיק

 אואמד ק1.ס11)

 םהינש ,אוא[קא5ץא .11-ו

 לבונ לש ןוכדיעה יצבקמ

 סיבייח (וץזאטפ2.2ןש המצע

 תיירפסב סינקתומ תויהל

 -הל שי ןכ ומכ ."תונולחייה

 וא 3.10 הסרג ןץא תא ןיקת

 \פשל שי ןכו ,רתוי תרחואמ

 היצרוגיפנוקה \בוק תא

 .501..ואו

 לש סאעואפ תכרעמ ומכ

 קפוסמ ,סקימרופניא

 השולש םע 5018455-ה

 סינגרואמ הכרדה | ירפס

 יכ םא ,ידמל םירורבו בטיה

 -וח סהב שיש ונאצמ ונא

 םהב םיחטשב םג ,םירס

 הלולע | תינייפוא | הלקת

 -ינ לש תויעב :המגודל .ץוצל

 -גל תולולע תרושקתה בות

 ,רצומ לכל תויעבל סור

 תלעופ הניא תשרה רשאכ

 .תקיודמ הרוצב

 אל העתפה היופצ סיחתפמל

 ,בתנה :המיענ

 הנכות אוה ,תמאאסטדמא

 -'ז תספותה ןורכיז תנכוש

 ,190 א אא לש לודג ןורכ

 -וגב "0" תוינכות קרש ךכ

 -ייל תונתינ ,םצמוצמה ןלד

 םיצמאמ ןכ סא אלא ,סוש

 תניעטל | םישענ | םיבורמ

 הסרג .הובגה ןורכיזב בתנה

 -יזל הליחתכלמ תדעוימה

5 0 
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 תואסרגב ללכתו התע תמלשומ ,הוב

 .5.1.2 מ לחה 8

 5צ 8 55 50 חטא
 עסת אד אמ

1 

 ,ןאכ םירקסנה סירחא םיקפס לצא ומכ

 -חה תשרוד 5%8455 לש הנקתהה תרגש

 לש יטרדנטסה אעא ףבוק לש הפל

 לש רתוי תינכדעה הסרגב אמזשממ

 .אסצ מט

 ,א1.או-ה תא םיפילחמ םיקפסה לכש סגה

 אצוי ןפואב ,וז תכרעמב הפלחהה תעצובמ

 ןועטל שי ןכש ,תרשה גצ ךותמ ,ללכה ןמ

 לש קסידה ןנוכמ הנקתהה בוק תא

 תדרוה סא ,לעפת אל םסג וז הלועפ .תרשה

 -יזב ןוכסיח וא ןוחטיב יכרצל ,סודה תא

 סירומש םיירוקמה א1או-ה יצבק .ןורכ

 .0אוסא1/או8 תארקנה הירפס-תתב

 תנכות תנקתה םיללוכ םסיאבה םידעצה

 דסמו א85758-ה תריציו 502 חם

 ,הנקתהל תנתינ וז הנכות .המגודל סינותנ

 ,יהשלכ הדובע תנחתמ וא תרשה דצמ ןה

 תשמתשמ הדובע תנחתמ הנקתההש אלא

 -יט האיגש ליכמה ,סוד לש הווצא צבוקב

 הרבחהמ .הנקתהה תא תענומה ,תיפרגופ

 תסרגב ןקותת וז הדבוע יכ ,ונל וחיטבה

 .סדקהב אצותש סינוקית

 קיתעהל שי ,הנקתהה תרודצורפמ קלחכ

 ,אםזש4א5מ לש הווצא יצבק לש הצובק

 -קב ליעפהל תכרעמה ןלהנמל סירשפאמה

 500 558/58 תלועפ תא קיספהלו תול

 תפסונ היעב .תרשה לש חוקיפה תדמעמ

 הירפס לע ןקתומ 501 55858 םא ,הלוע

 ,תכרעמה לש לדחמה תירפס הנניאש

 -ואב םינכדועמ סניא ולא סיצבקש סושמ

 םוקימה לע םיעיבצמ סניאו ,יטמוטוא ןפ

 דסמב םישמשמה םסיוותה ףסוא .שדחה

 תכרעמל םירסמנ ,ןוימה רדס ןכו סינותנה

 .הנקתהה ידכ ךות

 145788 -ה תלבט

 ישארה םינותנה דסמ צבוק

 -א לכ תא ליכמ | ,(א/5ד58.פ4ד)

 ללוכ ,תרשל השורדה תכרעמה תיצמרופנ

 -נו םישמתשמ תונובשח ,תכרעמה תואלבט

 םג יושע אוה .םיקחורמ םיתרש לע םינות

 -דנ הלאכ םא ,םסישמתשמ תואלבט לולכל

 ,תויחונו תוחיטב תוביסמש ףא לע ,תושר

 .םידרפנ סינותנ דסמ יצבק רוציל ךילע

 ףרטצמ אוגפדמח | 478455-ל

 הז סינותנ דסמ .אוספמא] 0748455-ה
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 םינותנ ידסמ יתרש

 דסמ לש הריציל דעוימה ,לגרס סצעב אוה

 דנה ,ינמז םינותנ דסמ ןכו ,שדח סינותנ

 -מו םינותנל דעוימו תרשה שומישב אצמ

 תותליאש לש סייניב תואצות ומכ ,םיינ

 ןפואב הקנתמ הז םינותנ דסמ .תובכרומ

 .תרשה תניעט סע יטמוטוא

 -תמ ,אםדו/ /8א5-ל 501 558%55 ןונווכ

 -נה תנסחואמ הרודצורפב שומיש ךות עצב

 סיבר םירטמרפ .8 00א10085 תארק

 -הש םגה ,יונישל םינתינ םינותנה דסמ לש

 סיעוציבל רתויב סייטנוולרה םירטמרפ

 505  .ןורכיזב שומישל םיעגונה הלא סה

 -שמ לכ רובע ןורכיז עטק רמוש 5ח/םמ

 לש ילמיסכמה רפסמה דע ירשפא שמת

 ךל שי סא .תכרעמב סירדגומה םירוביח

 ןיטקהל ךילע ,םירוביחמ םישמתשמ תוחפ

 םלוא ,ילמיסכמה םירוביחה רפסמ תא

 תכרעמל םירוביחה תא חוכשלמ הלילח

 תונתינה תויצפואל םיאלמ סיטרפ .המצע

 קרפב סלוכ סיסוכמ ,היצרוגיפנוקב יונישל

 .תכרעמה ןלהנמל תדעוימה תרבוחב דרפנ

 סייוניש וא סינוקית סיעצבמש תע לכב

 צירהל ךרוצ שי ,היצרוגיפנוקה תויצפואל

 ךכ רחאו ,היצרוגיפנוקה תרודצורפ תא

 501. 5םא/םא תא שדחמ לחתאל

 6  תפשל םימושי תונכית קשממ תכרע

 שמתשמהש ךכ ,תכרעמה םע תקפוסמ

 שומיש ךות ולש תוינכותה תא בותכל לוכי

 תארקנ הז | .םינותנה דסמ תרשב

 אוהו ,אמד-וופאהתצ סח אתדאגממ

 סםיצבקה תאו תושורדה תוירפסה תא ללוכ

 תרש םע רושיקל "יס" תוינכות חותיפל

 .501-ה

 סשב הכרע םג תקפוסמ תכרעמה סע דחי

 בתנה תוינכות תא תללוכה ,סמ-ו ומת החצ

 דחי ,חאוואםדו.םאש-ו סמאסטצפקא םאמ

 םירשפאמ הלא .1501.8א5 חוקלה סע

 ,הצקה ישמתשמל וא תכרעמה ןלהנמל

 -נה .סינותנה דסמב יביטקארטניא שומיש

 ללוכ ,תוינכותה לכ ידי לע םישרדנ סיבת

 -ות לכה ךס סלוא ,תוידוחיי ייסי" תוינכות

 18.6 קר ,ןורכיזה ינכוש םיבתנה םסיספ

 .סודה לש ליגרה ןורכיזהמ

 תוקידב ךלהמב ונלקתנ תויעב יתשב

 תויעב ןיבמ הדירטמה .501. 5ם8/5פת-ה

 -על ןוכנ אל ךרע לש הסנכהה איה ולא

 -סמ לוגיעמ האצותכ ,8541. גוסמ הדומ

 -סה ללוכ) ,תורפס עבשמ רתוי ילעב םירפ

 סלשה רפסמל ,(הדוקנה ירחאש תורפ

 ידי לע וז היעב ףוקעל ןתינ .רתויב בורקה

 ףא לע ,₪0/04ד גוסמ הנתשמב שומיש

 לש ןוקית .ןורכיז רתוי תכרוצ וז הרוצש

 הצפוהש םינוקיתה תסרגב ללכנ וז היעב

 .סםינחבמה סויק זאמ

 -ינ תא ונעציבש תעב התלע תרחא היעב

 סרג סעוציבש סיינמז-ובה םינוכדיעה ייוס

 המיסח .תומיסח לש דואמ לודג רפסמל

 תא םילעונ םינוכדיע ינש רשאכ תרצונ

 ימ עירכהל ךרוצ שיו הז ינפב הז דסמה

 ןורקיעה יפל תלעופ 501 תחש .םידקי

 תוחפ רבצש ןוכדיעה לש הליענה תיחד לש

 שרוד היצקזנרטה עוציב םא םג ,6שש ןמז

 -מב בצמה היה הז .רתוי ךורא ללוכ ןמז

 הברה וסנכוה רשאכ ,ונלש םייוסינה ךלה

 לע ורזחש םירצרצק םייארקא םינוכדיע

 םייתסה םסהמ דחא לכו בושו בוש סמצע

 -והש ינפל וליחתה הלא .הבר תוריהמב

 תודבכ תויצקזנרט לש ןטק רפסמ וסנכ

 רשא ,תברועמ הדובע ייוסינ לש ,דואמ

 המ .םויסל רכינ ןמז שרדנ ןהמ תחא לכל

 החד 505 5ם8/פח-ש ,אוה לעופב הרקש

 -כו ,םעפ לכב הנוכנ אלה היצקזנרטה תא

 ןוקית .לשכהל יוסינל םרג ךכמ האצות

 -תש ,5צ575א 10 הסריגב השעי היעבה

 תונוש תומרופטלפ יבג לע קושל ררחוש

 .וז הנש ךלהמב רתוי רחואמ

 -ופב תנתינה) ,81[1-ה תינכותל ףסונב

 כ05.םא5 צבוק תרוצב ההז תוילנויצקנ

 -יאל תשמשמה (אפזוא \א5 א1/א | תרוצבו

 ,םינותנה דסמ סע תלבוקמ היצקארטנ

 טושפ תותליאש ילכ 58855 תקפסמ

 -גב ,ם45צ 501. ארקנה ,יפוסה שמתשמל

 ."תונולחיי תסרגבו סוד תסר

 -ומ לש סישרמ ףסוא יייע תכמתנ 5

 תוינכות םיללוכה ,יג-דצ .תורבחמ סירצ

 סיינורטקלאה תונויליגה ומכ ,תורכומ סוד

 -ותנ ידסמ ילהנמו ₪6%81.-ו 1-2-3 סוטול

 0א₪א8 ,סקודרפ ,8455 וצ םינ

 ומכ היצרגטניא ילכ ןכו 5058 845ם-ו

 .=0א 057 6 ד 5-ו +5



 ןודנולב גניפוש : ןודנה

 יועימה םויב הטיטה
 .ברעב 6:00-ב
 ןועאר םויב ,בגא
 ."תולוח" וניתו

 .תמא ןמזב תשרב תועדוה
 לש השדחה 1.\\צ תסריג

 ()ךץ 7 םילילמתה דבעמ

 םיידימ םירסמ תרבעה תרשפאמ

 יז די .תשרב דבוע לכל דבוע לכמ
 .7 תא םאות

 7 גהסצ0 . עלס-רב .קפשהו

 ה
 :וישבע ןפלט םיפסונ םיטרפל
 03-5375236 ,057-914507 :ונילא ססקפ וא 03-5375235 :ביבא-לת ףינס ,057-914202 :הנכות ירצומ ריבד
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 םילג הרצי איה .ריעה תחישל ךופהל וש/קהטסוש ₪1 החילצה ,קושל האצי איהש ינפל םישדוח

 קותינה :התעפוהב םיכורכה ייםייטילופייה םיטקפסאה ללגב רקיעב ,הל יוארל רבעמו לעמ

 ,לטניא תרוטקטיכראל תידעלב תובייוחממ ווזושסש לש תוררחתשהה ,מביל טפוסורקימ ןיב

 עיפשת ךיא אשונב תויצלוקפסהו ושוזוטסש לש תונושה תואסריגה ןיב קושה חוליפ

 .טפוסורקימ ימושיב םירחתמה םימושי לש תומיאת לע השדחה הסריגה

 -ימ לש תויביסרגאהו 07

 הווהמ אד-ש הדבועה ,הנכותה קושב טפוסורק

 ק0-ה לש תוקתנתהה תלחתה תא השעמל

 ,סטייג ליב לש תיטמזירכה ותוישיאו 005-מ

 המוהמה לכ ךותב .הרודמה לע ןמש ופיסוה

 \צוחסש5 אד ךיא :הטושפ תחא הלאש החכשנ

 -יה לכ סאה !הדובעה ןחלוש לע תדקפתמ

 םימגרותמ ןכא םייתרואיתה םיינכטה תונורת

 -כע זרתוי תיביטקפאו הבוט הדובע תביבסל

 6 ישמתשמ םאה ,קווישל הנכומ אד-ש ויש

 המחלמה לפהע תא רזפל ידכ !הלבקל םינכומ

 תיאקירמאה הרודהמה לש ףתושמ תווצ אצל

 1993 'קוא לארשי 6

 -חל 6 40/21א8 לש תילגנאה הרודהמהו

 .תיתימא הדובעב ואוחטסא5 אז תא רוק

 -וא הרוצב ןוחבל טושפ ךכ לכ אל הז

 -וקנ .תמאב השדח הלעפה תכרעמ תיביטקייב

 יפוסה שמתשמה לש תיתלעותה הפקשהה תד

 םימושי עוציבל ןובשח לש ופוסב תסחייתמ

 םירידנ ןיידע אח ימושיו השדחה הביבסב

 אז לע ץירהל רשפאש ןוכנ .רבדמב םימכ

 ימ ךכ םשל לבא ,005-ו \/וחטסש 3.| :מושי

 םימושי ,ןכ לע רתי אש ד66חחסוסקע ךירצ

 ,תושדחה תונוכתה תא םילצנמ אל | םינשי

 ןיקסר ןיבורו רייא קיר

 הלעפה תכרעמל רבעמל הקדצהה רקיע ןהש

 לובריסהמ םילבוס טלחהב סה לבא ,השדח

 תבורמ ,תולטמ תבורמ תכרעמ לש הרוקתהו

 לש המגידרפ ביבס תדסוממו תנגומ ,םימינ
 -עמ לש ייתמה לקשמייה תא .ינוגריא בושחימ

 רומא א[ לש תודבכה הרקבהו חוקיפה תוכר

 תלוכיה תא לצנמה ,ליעי תויביס 32 דוק ןזאל
 -וא םירלייפמוק לשו םישידח םידבעמ לש

 םיצירמ רשאכ הרוק אל הז לבא ,םיילמיטפ
 "םימאותייה םידומה דחאב םיקיתוו םימושי

 םיכירצ ונייה אד תא ןוחבל ידכ .אַז לש

 ץ6 ינחבממ םינושה ,םידחוימ םינחבמ חתפל



 0 תדדש 0 ל ,04-419393- ה [- ה

 ווטש 5 .יסרוק
 קמועל צואפסשפ5

 6 ינתינכותל \שצואססש5

 /ופעה| 56

 םישמתשמל \צואפסצ5

 =א1=6 זסז \/וצססצ5

 קה חהפסא זסז שצואססצ5

 קחסנ=6ד זסז צואפסש5

 6 0) 06 06-06 6-6 6 או6 3050-7565

 : ויס "ב יייוווזה ית ובוה תי

 םיסרוק תמאתהל םניח ץועי

 בשחמ לומ דימלת (כ

 םיינועבצ םיבשחמ םע תוגזוממ תותכ (כ

 הלבגה אלל לוגהית (2

 סרוק לע הרזח תוהשפא (כ

 םויס תדועת קנעות םירגובל (כ

 םילגהתמ עויס 2

 תילגנאבו תירבעב רמוח (2

 םיבשחמ תכהדהב ןויסנ תונש 16 (2

 םינמוימו םיריכב םיצהמ (2

 ,םיפתתשמה תא םיכזמ םיסהוקה בור (2

 ,קפסה יי"ע תנתינה החנהב

 סרוקב תדמלנה הנכותה תשיכהל

 ו 4
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 -עה תרוצ תא םימדמ רשא ,םיקיתווה 5

 .השדחה תכרעמל היוזחה הדוב

 םייתרואית תונורתי

 תיתרואיתה תועמשמה תא הליחת ןוחבל יאדכ

 .אד לש תוירקיעה תונוכתה לש

 -יס 32 דוקב התומלשב הבותכ \/וח60ש5 אז 6

 תלימ לע הלועפ לכש אוה רבדה שוריפ .תויב

 רשאמ רתוי רהמ תעצובמ תויביס 32 תב םינותנ

 לע תועצבתמ תולועפה הב ,ו/וחטסש 3.1 תביבסב

 אטובמה ןותנ) דבלב תויביס 16 ךרואב םילימ

 רתוי וא םינשב דוביעל קקזנ רתוי הכורא הלימב

 .(םירוזחמ

 תולטמ | יובירב | תכמות אז %

 ( קהפמאוקדוטמ) צלואמ (אוט1 דוד \5%א1א6)

 -חל לכוי אל דחא סושיש ךכל יחרכה יאנת אוהש

 יובירב .תכרעמה יבאשמל השיגמ רחא םושי םוס

 םשומה | גוסהמ | ,יייביטרפואוק" = תולטמ

 םימושי ןיב הטילשה תרבעה ,\/וחשסואפ 3.1-ב

 סימושיה יייע תישענ  תינמז-וב .םיעצבתמה

 תיביטרפואוק "תווצ חורייל םיפצמ םהמ ,םמצע

 םא לבא .תכרעמה יבאשמ תא קלחל תונוכנו

 -חא ירמ ינמיס הלגמ אוהש וא ,ייעקתניי סושי

 הטילשה תא ריבעהל הלוכי תכרעמה ןיא ,םיר

 דע םימסחנ ראשה לכ ךכו םירחא םימושיל ונממ

 הדיחיה ךרדה םיבר םירקמב .לרטונמ ןברסהש

 לש שדחמ לוחתיא איה ררוסה סושיה לורטינל

 לע ןכל םדוק רמשנ אלש המ לכ ןדבואו בשחמה

 -עה לע תוירחאה ץלואמ תולטמ יובירב .קסידה

 ךכ ,הלעפהה תכרעמ לע תלטומ הטילשה תרב

 -ותו עוקתה סושיה לש וידימ אצות הטילשהש

 .םיצלאמ סינוירטירק יפל םירחא סימושיל רבע

 -יה אוה (אוטזודזוא6 פואס) םימינ יוביר 4

 -קמ דוביע ילולסמ רפסמל דחא סושי לצפל תלוכ

 .תונוש תולטמ סה וליאכ םיעצבתמה ,םיליב

 -קת ,הספדה ,קסידהמ םיצבק תפילש ,המגודל

 -מה ןהב תולועפ ןה רבכע תציחלל הנתמהו תרוש

 תיסחי יטיא יפקיה רזבאל ןיתממ יזכרמה דבע

 תבורמ תכרעמב .הדובעה ךשמהל ןותנ ול קפסיש

 -המ עטק לע דובעל הו ןמוב לוכי דבעמה םימינ

 .םיניתממ ול ןותנב רושק וניאש דוק

 (םיאתמ רלייפמוק תרזעב) תנכתה לע ךכ םשל

 -ותה תא לצפל רשפא םהב םיעטקה תא תוהול

 .יולת יתלב ןהלש דוביעהש ,םימינ רפסמל תינכ

 -יפה תודוקנ תא תוהזל הרומא הלעפהה תכרעמ

 הרוצב םדקתהל תינכותל רשפאלו דוחיאהו לוצ

 .תילמיטפואה

 הרומא אפ םשב השדח םיצבק תכרעמ %

 05 לש תולבגמהמ םישמתשמה תא רגחשל

 .םירצק תומשב שמתשהל ךהוצה ללוכ ,חחי

 1993 'קוא לארשי אש

 -ממ לש טרפמל הנועה םינותנ תחטבא תכרעמ 4

 רקיעב הבושח וז הנוכת .62 תמרב בייהרא תלש

 -בח המכ סג לבא ,בייהרא תלשממ לש םיקפסל

 .ףסכ השורפ סינותנ תחטבא יכ וליג תולודג תור

 -טמ רפסמ םיצירמ רשאכ .ןורכזה בחרמ תנגה 4

 -לוו בשחמייב הלטמ לכ תפטוע אד ,ליבקמב תול

 בשחמה לכ וליאכ הצר הלטמ לכ .דרפנ ייילאוטר

 אל איהש ךכל תגאוד ןכא תכרעמהו - הל ךייש

 לכ סשל .תורחא תולטמל הרוקש הממ עפשות

 תרכזומה ייתצלואמ" הטילש תרבעה תעצובמ

 אל תחא הלטמש ,ךכ השענ ןורכזה לוהינו ליעל

 -רה תורחאה תולטמה ינותנ תא תיחשהל הלוכי

 .ליבקמב תוצ

 -יל סחייתמה חנומ ,(5641.4811.1ד'צ) גורדימ 4

 בחר חווטל המצע תא םיאתהל תכרעמ לש תלוכ

 -עמ יוביר תללוכ וז תלוכי .הרמוח תוביבס לש

 ןיב תלצופמ הדובעה וב ,(5או) ירטמיס םידב

 תאז תרשפאמ הרמוחהו הדימב - םידבעמ רפסמ

 רפסמל דוקה תא םיאתהל ךרוצ היהיש ילבמ -

 תלוכי בייחמ ירטמיס םידבעמ יוביר) םידבעמה

 םידבעמ רפסמל קפסל מייע ,תוחפל תולטמ יוביר

 .ליבקמב הדובע

 רשפא יּזא סימינ-יובירב םג תכמות תכרעמה םא

 המינ לכ - םידבעמ רפסמ לע ץורי דחא סושיש

 .(הנוש דבעמ לע

 רשפא \/וחטסשפ אד תא .הרמוחב תולת יא %

 -רא ןווגמ לע ץורל ,תיסחי תולקב ,םיאתהל

 -הה תכרעמ לש הבילה ןיב .הרמוח תורוטקטיכ

 "םואית תבכש" הדירפמ הרמוחה ןיבל הלעפ

 .תיפיצפסה הרמוחל סאתהל שי התוא קרש

 ,לטניא ידבעמל אז תואסריג רוציל ךכ רשפא

 סקיפרג ןוקיליס לש או[ק5 ,לטיגיד לש 1

 -יתה תבכש תפלחה יייע טושפ ,םירחא םיבר דועו

 לע לדבה ןיא םושיה לש הפקשהה תדוקנמ .םוא

 איה דוע לכ ,הצר תכרעמה הרמוח תיתשת וזיא

 אד לש תונוכתב תכמות

 -לה דצ תללוכ ואוחטספ !\ד .הנבומ תוירושיק 4

 תסריג .תרש/חוקל תרושקת תשרב חוק

 .תרשה דצ תא תללוכ אד לש 0ש8ה060 56

 תתשורמ בושחימ תביבס קפסל תורומא ןה דחיב

 .הלעפהה תכרעממ ילרגטניא קלחכ

 םיעוציב תרקב תכרעמ תללוכ \/:חטסשפ אך 4

 להנמל תרשפאמה ,תללכושמ םיעצמא לוהינו

 תא לאל ,הנחת לכב עצבתמה תא ןוחבל תשרה

 לוביג ומכ) תומייוסמ תולועפ עצבל םסישמתשמה

 .סינוש לוהינ תוחוה קיפהלו (ישיא דוק תפלחהו

 -רל תרושקת יקשממ תללוכ .\/וחטסאמ אד 8

 תונוכת דועו םייזכרמ םיבשחמלו תוינקית תותש

 .ןאכ טרפנ אלש

 ה --------- .הנושאר ןחבמ תעיסנ ו זוטסוצ אד

 ?ןיינעמ הז ימ תא

 הלאה תומדקתמה תונוכתה תיברמל ףתושמה

 אוה .בר ןיינע ןהב ןיא דדובה שמתשמלש אוה

 -ושי תא הב ץירהל הליעי הדובע תביבס שפשחמ

 \אוח0%5-מ רתו* הבוט הייהתש ,םיקיתווה וימ

 הנושארבו שארב .הריגה קידצתש הדימב 3.]

 ףא תאז תאו - םירפושמ םיעוציב הצור אוה

 .ןיגפה אל ןיידע דחא

 תאוושה תא השוע \/חאסשצ אז לש גורדימה

 -מב לבוקמהמ רתוי תבכרומ הלאשל םיעוציבה

 םיצור ונא השעמל .76 1.85 לש האוושהה ינחב

 :םינוש םיטקפסא ינשמ תובושת לבקל

 תוביבסל ואוחשסא5 אד תביבס ןיב האוושה .1

 -עמ דחוימב .לטניא תמרופטלפ לע תויביטנרטלא

 \אוחטספ םע אד יעוציב תא תוושהל ונתוא ןיינ

 -מה סימושיב ,סקינוי וליפאו 005 ,3.1, 05/2 2.1

 .תונושה תוביבסב ץורל סילגוס

 יבשחמ לע \/וחטסופ א יעוציב ןיב האוושה .2

 -חא הרמוח תומרופטלפ לע היעוציב םע לטניא

 תוססוכמ הדובע תונחת לע דחוימב ,תור

 רבכ ןהילע ,או!55 84000-ו לטגיד לש 417

 אד תא ץירהל ןתינ

 דוק אוצמל ונלוכי םינחבמהמ דבלב ןטק קלחל

 דוק חתפל םיכירצ ונייה דחוימב .שומישל ןכומ

 לע אד יעוציב תא תוושהל תנמ לע ידועי תוניחב

 ףא ןיא עגרכ ןכש ,תונוש הרמוח תומרופטלפ

 .תומרופטלפ ןיב ןחבמ תמא שמשל לוכיה סושי

 םיעוציבה ןחבמב אז

 ,תויביס 32-ב ייהמד-ימושי" ונחתיפ .םינחבמל

 -שמ םימושי לש םינייפוא הלועפ יכתח םימדמה

 ונרדיה םימודמה םימושיה תא .םילבוקמ סיידר

 1105-ו אפלא ,םויטנפ יבשחמ רובע תילמיטפוא

 -רג םיעוציב תניחב תרשפאמה הרוצב הנבנ דוקה

 .דרפנב הפצ הדוקנ יעוציבו קסיד יעוציב ,םייפ

 םימושי ץירהל אד לש תלוכיה תא ונחב כייחא

 ימושי לש רחבמ ךותמ םימייק םייקסע

 וצופנש ,תועומשה .םיירלופופ 008-ו 5

 יכ ונעט ,ייאטיביי בלשב ןיידע התיה \אדי-ש ןמזב

 -שמ הדימב רתוי טאל !אד לע וצורי הלא םימושי

 -הל .ןהלש י'תיעבטה" הביבסב רשאמ תיתועמ

 הדובע תביבס אד הנוב ,לשמל ,005 ימושי תצר

 לכ הב ,"תילאוטריוו 005  תנוכמ" תארקנה

 לוקוטורפה ,םימושי תונכית קשממ) 41 תאירק

 -הה תכרעמ יתורישב רזענ םושיה ותועצמאב

 .'אץ לש גש]-ל 005-מ םוגרת תרבוע (הלעפ
 הדימב הדובעה תא טאמ םסוגרתה יכ היה דשחה

 ונחנא .ציאהל לוכי אל תויביס 32 דוק םושש



 סושיה גוסב דואמ תויולת תואצותה יכ ונאצמ

 -לפ לע תוחפל ,ךא ,ועוציבל תשרדנה תוליעפבו

 סימושיו םיקיתוו 005 ימושי ,לטניא תומרופט
 (\/וחטסואפ 3.| לש ]) תויביס 16-ב סיבותכה

 .ןוצר עיבשמ בצקב םיצר

 לע םיקיתוו \/וחטסאפ-ו 205 ימושי לש אשונה

 .רתוי יתיעבכ אצמנ תוילטניא אל תומרופטלפ

 יבשחמ לע וצוריש םימושי אוצמל ונחלצה ונחנא

 . \1.קוזג לע אל לבא ,או15 תנחת לעו םסויטנפ

 טלוב םיעוציב ןורתי התארהש ,א1165-ה תנחת

 יתלבכ הלגתנ ,המדה דוק ןחבמב סויטנפל סחיב

 ,לשמל .םיקיתוו םימושי תצרהל ןיטולחל הליעי

 רשע יפ א!!55 תנחת לע ךשמנ 1-2-3 סוטול ןחבמ

 סימושיה תששב םג !סויטנפ בשחמ לע רשאמ

 לופכ תוחפל היה סויטנפה לש ןורתיה םירחאה

 -וב םייפרג םימושיב וליפא ,א1185 תנחת לשמ

 יפרגה ןחבמבש תורמל ,6סז6|פזגוש ומכ ,םיטל

 -המ שש יפ הריהמ התיה או155 תנחת המודמה

 !םויטנפ

 םימושיל םינחבמ ןיב רעפה

 -ימא םימושיל םייטטניס םינחבמ ןיב ,הזה רעפה

 רתוי איה המרופטלפב הריחבה יכ הארמ ,םיית

 דוביע תוריהמ רשאמ תואסריג תולשב לש ןיינע

 לע יסאלק ?6 םושי םיצירמ רשאכ .תיתרואית

 לכ םוגרתב ךרוצ שי תילטניא אל המרופטלפ

 -מה ןיב האוושה .גץ1-ה קר אלו דוקה תודוקפ

 יכ הארמ סייתימאה םימושיל םיטטניסה םינחב

 רפסמ תא חפנמ סוגרתה ךילהת

 הדוקפ עוציבל שורדה תולועפה

 הייהנ סחיה !20 יפ דע 10 יפ

 -ותה תביל םא רתוי דוע עורג

 ומכ ,ילבמסא דוקב הבותכ תינכ

 םינותנה דסמ וא 1-2-3 תביל

 רושק ילבמסא דוק טק

 -מה תפשל רתויב הקודה הרוצב

 -תה תוליעיו דעונ אוה הל הנוכ

 .םאתהב תכעוד סוגר

 הנושאר ןחבמ תעיסנ ושוח₪סושפ ד"

 םירעפה םיינורטקלא תונויליגב .תינוציק הרוצב

 -וטל התטנ ףכה םילילמת ידבעמבו םיירעזמ ויה

 -הב 05/2 תבוטלו \צסזק660  תצרהב אד תב

 .גחוו קזס תצר

 ?לבונו סקינויל ףילחת

 סג אז תא קוושל טפוסורקימ הלחה הנורחאל

 ."שא[א ייומדיי לש רתויב תחלצומה היצאירווכ

 סקינוי לש תורחא תואסריג לומ האוושהה תא

 תביבסב החמתמה תוניחב תדבעמ עויסב ונישע

 סימדוק סקינוי ינחבמב םג ונל העייסש ,עאוא

 / ץ6 א\6821אמ לש 9 ןויליגב רמאמ האר)

 -פה הז ןחבמבש רבתסמ .(תילארשיה הרודהמה

 ,תויסחיה םג ,תואצותה לע העיפשמ המרופטל

 ןיב 5ד\אםסח ינחבמב סחיה .תיטמרד הדימב

 אוה אווק< תנחת-לע אד ןיבל סויטנפ לע אז

 תוארל רשפאש יפכ .או!85-ה תבוטל 1:4 ךרעב

 הדובעה תונחת לכ ,רמאמה תא םיוולמה סיפרגב

 18א  ךרד ,ג124-ב לחה ,א156-ה תוססובמ

 לש וגידניא סיריאב הלכו 147 /אקס1וס-:\ 0

 יפ םינחבמה תא תועצבמ ,סקיפרג ןוקיליס

 .אד ץירמה םויטנפהמ רתוי רהמ תוחפל םיינש

 היסרוקרה ןחבמב ךיא תוארל רתוי דוע םיהדמ

 לש תוריהמב אד תחת דקפתמ סויטנפה

 רוזיפה יכ איה תיללכה השוחתה 6

 -וא תויעב לע עיבצמ תואצות לש לודגה

 תלוכי לע דמלמ והשמ רתוי דוקה לש היצזימיטפ

 .תיטולוסבא

 מק

 ףא ןיידעש ןבומב ,דבלב תוינוועאר ןה ןלהל תוטטוצמה תואצותה

 המלשוה אל ןיידע ,תודגבל העיגה אל הרמוחה תורוצתמ תחא

 םיקוקז םירלייבמוקה ,המרובטלב ףאל אד לש היצזימ'טבואה

 יאנחב האוושה ךדוצל ןכומ וניא 'ת'מא םושי ךאו ועוטילל םלוכ

 "יחימא םלוע"
 -מה תולאשה תחאש ןבומכ

 האוושהה איה רתויב תונרקס

 תירקיעה הביריה ,05/2 2.1 םע

 עוציב הללכ האוושהה .בורקה דיתעב אז לש

 ימושיו 05 ימושי ,יטטניס תויביס 32 דוק

 לע ושענ תואוושהה לכ .תויביס 16-ב 5
 תוששוגתהה תריו הייהתש ,םויטנפ .תמרופטלפ

 תואצותה .הלאה הלעפהה תוכרעמ לש תירקיעה

 -ממ הענ ןורתיה תלטוטמ  .תוברועמ ןה ונלביקש
 -ושפ םיללכ עובקל תוהשפא אלל תכרעמל תכרע
 סינותנ דסמב ןורתי התארה אד ,לשמל ,ךכ .םיט

 ינחבמב .(פטקטזפ886) ינשב 05/2-1 (סקודרפ) דחא
 תטלוב תופידע התיה תויביס 32 דוק סע הקיפרג
 .05/2-ל רבע ןוהתיה תויביס 16 דוקב וליאו \ז-ל

 ןיבל \ע/וחטסשפ אד ןיב האוושה אוה אבה ןחבמה

 םע הביבסל סימושי תרש דיקפתב !א6ו\/גז6 1

 הנקתוהש אז תסריג .תוחוקל לש הנתשמ רפסמ

 אוה סושיהו 40930666 56סז ןבכומכ איה תרשב

 .טפוסורקימ לש 501. 56ז6ז םינותנה דסמ

 598% 501, היה לבונ תשר לע ןקתוהש דסמה

 7 1.285 תודבעמב התשענש האושהב .56זז

 -וקל 60-ל 10 ןיב ,םיבלשב ,ולעפוה הינרופילקב

 רפסמ לכב .81647 5125 ארקנה ןחבמב תוח

 לככ לדגו ךלהש ,ןורתי אד-ל היהי םישמתשמ

 דחוימב ןויצל הייואר .םישמתשמה רפסמ לדגש

 -מל העפשה התיה אלו טעמכ אד תחתש הדבועה

 -רט לש יברימה בצקה לע םישמתשמה רפס

 התארה אשו\/גזס-ש דועב ,תועצובמ תויצקאסנ

 .הפוצר הכיעד תמגמ

 ונקדבש המ .םידבעמ יוביר אוה אבה ןחבמה

 -יבה לע ינש םויטנפ דבעמ תפסוה תעפשה אוה

 לש 3360 תרש לע .תרושקת תשר תביבסב םיעוצ

 -בו דיחי דבעמ ןושארה בוביסב ןקתוה א68

 עקרה סמוע תא .םויטנפ ידבעמ ינש ינשה בוביס

 -ות תא וצירהש (תוחוקל) הדובע תונחת 36 ורצי

 -ותה .20 1285 לש אטומשחסה תוקידבה תנכ

 םיעוציב רופיש לע תוארמ םידבעמ ינשב תואצ

 תכרע היה ןחבמה .הלפכה אל לבא - רורב

 תא תרשה םייס םידבעמ ינשבו אסא

 דבעמל ךראש ןמזהמ זוחא 80 דע 75-ב ןחבמה

 .דיחי

 ןחבמה תומרופטלפ

 :הרמוח תומרופטלפ שולש לע וכרענ םינחבמה לכ

 םגד ,א6א לש יירתנפייה גצי םויטנפה יבשחמ תא

 סיינש וא דחא דבעמ ןיקתהל רשפא וב ,0

 1 8681 קסידב דייוצ בשחמה .(5אוץ תרוצתב)

 תרבח לש א46₪4 32 יפרג םאתמו טייבהגייג

 ןקתומ וב א/ג6אטאו ק6-ה גציי א1!ק5 תא .אדז

 דייוצ .אוה | .84400/75א112 גוסמ ₪156 דבעמ

 ואדיוו סיטרכו טייבהגמ 500 לש 5681 קסידב

 גציי לטיגיד תא ./אגא| טייבהגמ 2 םע צאק

 ריהמ-הרטלוא דבעמ סע א1ץ8ג גאק בשחמ

 היה קסידה .(!צרהגמ 150)

 םסאתמהו טייבהגמ 500 ןב

 -וק לש ()צוצוסח אוה יפרגה .

 ודייוצ םיבשחמה לכ .קפמ

 או ןורכז טייבהגמ 32-ב

 תואצות :הרהזא לכ תישאר

 -שמ ,הארנכ ,סניא םינחבמה

 לש ותלוכי אולמ םיפק

 ונחנא | .א1קא-ה בשחמ

 אטיב תסריג םע ותוא ונחב

 יאש תויעבב ונלקתנו אז לש

 ךכב אלא ןריבסהל רשפא

 העיגה אל ןיידע תכרעמהש

 תא המילשה אל ןיידע לטיגיד .ילמיטפוא ןוויכל

 הלש המרופטלפל אד לש םייפוסה סינונוויכה

 תביתכב ונשמתשה וב רלייפמוקל סירופישה תאו

 תאז המרופטלפל רוזחל ךרטצנ ונחנא .םינחבמה

 לע תודדומתהל רתוי הנכומ הייהת איהש רחאל

 -לגה ,תאז תמועל ./וחסאפ א תצרהב הרוכבה

 תויפוס ויה או185-ו סויטנפה לע אד לש תואסר

 .קוושל רורחיש ינפל יפוס בלשב םירלייפמוקהו

 אל לבא ,תולאש לודג רפסמ לע ונינע םינחבמב

 יכ רוכזל ונילע דחוימב .תוחותפ וראשנ תוחפ

 ,דבלב תוינושאר ןה ןלהל תוטטוצמה תואצותה

 1993 'קוא לארשי 6



 [כסזי+ּה!6-0006 [260[והו היא 65

 הנושאר ןחבמ תעיסנ וא וזוסושפ 7

 ₪05 ם5הס0הההַא 5

 [₪ ואוהטסואב אד ןש אה טסא ד ₪2 ₪ 5 (32-8  \/וחסטעפ)
 (ווקפ) (001ונה) ( 0 חה) ( סח טחה)

 הש: >00 ו 20 30 40 0 1300 (הוקחמ] (חווקפ) 5 קה ) וה ₪ אצ;חטספ ד [₪  \אהטסשפ אד [₪ וט;הטסואפ אד 72

112 
 4 0:28 | אוטָמּהְקוא1ַפ קסז 5000ה0 ₪2 4 6 8 0 2 | ומ ה - ו

 5 וו

 יי 2006
8 

5 13 
6 

 800 0 א ] יז 1

31 

 159 אווססץ165 קסז 5560ה0 ₪ 0 20 100 150 200 250 300 350 0

0 18 
 ו 5 5 5 |

 טז ב קי 210 9 2 16
 ווב בו

 \/והטסטעפ הכ!וסהזוסחפ 0ץ05|0 קה: 56006 > 0 המ 200 300 40 50 60 70
 ₪ וצ:חטסושפ אד ן[₪ וצוהטסואפ אד ₪ 72 ₪5 | ר 0
 (אווקפ) ( 0 גטחה) (₪001וטחה) (ק0הז:טחה) 01

 תוהופ550006:> 00 10 - 20 30 40 50 50 70 0 ה 1
121 = 

 ןשי 200
 0 | 272 ו 3

 5 ק 18
4 7 
0 10 0 
1.8 46 01600 
 = וה ז 572

117 - 

0 108 
4 0 16105011 

 1605011 אס 0 34 סזטווו 0
12 - 
 ם 00

0 1520 

 20 ו 8
 8 131 לס ופסח 207

 - א 1 228
 פז 0 10

 . ומ
15 

 יי

22 

 םינתבמ תואצות סה ץסז!ג06-0066 )6ה6החהזא תרתוכה תחת םיפרגה וז 3]

 16 םידומב ,תונוש תומרופטלפ לע סצירהל רשפאש ךכ ונכוהש ,םייטטניס

 םימושי ןחבמ לש תואצות םיארמ תילאמשה הדומעב םיפרגה .תויביס 32-ו

 .תונוש הלעפה תוכרעמ לע ,\/:חשסאפ 3.1 דומב\ 005 דומב ,םייתימא
 ןכסוי+ּהַ!6-0006 [20ו0[רוהו היא 5

 (16- 8 \/:חשסצעפ)

 [₪ וצ:הטסשפ טד ₪ 2
 ( 0 זוטחה)

₪ 5 
 (00חזזטוחו) (ק0ח1וטחה)
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 אל הרמוחה תורוצתמ תחא ףא ןיידעש ןבומב

 -ואה המלשוה אל ןיידע  ,תורגבל העיגה

 -וקה ,המרופטלפ ףאל אד לש היצזימיטפ
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 1 עוהטסשפ \ז |[ עש:הטסשפ אד
 (הוקהה) (אוקפ)

 0 קסזה1וסחפ קסז 806076 > 0

 וי

 םיקוקז םירלייפמ

 ףאו שוטילל סלוכ

 ונא יתימא סושי

 האוושה ךרוצל ןכומ

 .ייתימא סלועיי יאנתב

 -הל ךרטצנ ךכ םשל

 רצק אל ןמו ןיתמ

 תוטעמ אל תויצרטיאו

 יכ רמאל לכונש דע

 -ומ ןיב איה האוושהה

 -יב | .םירגוב םירצ

 -מה תואצותה ,םייתנ

 תועיבצמ ןאכ תוטרופ

 לאיצטנופ לע רתוי

 ונינפל ללגיתש המרדה לעו שומימ לע רשאמ

 העיגת תודדומתהה רשאכ ,םיבורקה סישדוחב

 .האישל

 יו

 תויביס 32-ב םימושי תצרה

 .הרוהט תויביס 32 תכרעמ איה \אוח6סש5 אד

 המצועה לכמ תונהל ךל רשפאל רומא רבדה

 -סל ילבמ ,םישידחה םידבעמה לש תיבושיחה
 תואסריגו 205 לש תויביסה 16 תשרוממ לוב
 -תמ תויפצה םאה .(וחטסאפ לש תומדוק
 תדוקנמ .הטושפ הבושת תונעל השק !תומשג
 תווהל ךירצ ןחבמה שמתשמה לש הפקשהה
 תסריג :תואסריג יתשב סושי ותוא לש הצרה

 תסריגו (205 וא) \צוחנסאפ 1 לע תויביס 6

 -וח התוא לע םירקמה ינשב ,אז לע תויביס 2
 ןיא ןכש ,תושעל רשפא יא ןוידע תאז תא .הרמ
 .םיירקיעה םייקסיעה םימושיל אז תואסריג

 לש ,יטט ניס ןחבמ ירהל איה הביטנרטלאה
 תוכרעמ לע הצרהל םיניכמ ותו וא ייימד סושי"



1 1 
 סא \

 08 ל הסריג * \/1ת60א% ל הסריג

 םלועב ריהמה םינותנה סיסב וניה /0א "0 5
 2.0 הסרגמ 3 יפ ריהמ

 קגז6ַ8סא 4.0 -מ 10 יפ ריהמ

 0/5 4 צ1.5 -מ 30 יפ ריהמ

 8856-ה תופש לש םינותנבו חותיפב ךתעקשה לע רמוש 10א 0 5
 080056 + ,00/45 [% ,08/452 11[ ק1 15 לש דוקו םינותנ ארוק :00/485 סאות

 .*סא0 לש תומדוק תואסרג ןבומכו

 00/45 6א616ם0 02/45 1% 1טתסו1סת1]4זע ב תומייק אל רשא תודוקפ 200 מ רתוי :

 .08 485 ב ובתכנש תונכות תצרהב ומצע 62/45 מ רתוי בוט 0

 !טו!!טפ6ז ק0ז[0זוהבחס6 יי

 הדובע תביבס לכב דבוע /0א:0 5
 פי ו זנאזא , /[גסות105, 1110105011 10008, 5

 ... ךל החונה הלעפהה תכרעמ םע חתפ

 !שמתשמל החונה הלעפהה תכרעמ תחת רה

 סא זס 101 \/1ח60%%8 ב חתפל וליפא לכות

 תסאויס /15-0205 ב ץירהלו

 : סא זס 07 /ות00/8 לש םיפסונה תונורתיה
 תונומתב שומיש (106 1/6 ללוכ) םיטנופ ,םיעבצ ,הקיפרג ₪

 .םינותנה סיסב יצבק ךותב לוקבו

 .תורחא \/1ח600%8 תונכות סע בוליש ₪
 .הרמוחב תולת יא ₪



 תא ןחובה הזכ ןחבמ ונכה ונחנא .תונוש הלעפה

 -יב :תינכות לכ לש םיירקיעה םיביכרמה תשולש

 -יהו םייפרג םיעוציבו קסיד יעוציב ,דבעמ יעוצ

 -עמ תעברא לש ירוקמה דומב ץורל ותוא ונרד

 3.1 08,  :ק0-ל הלעפהה תוכר

 דוקב ןה תונושארה תואסריגה יתש .אד-ו 2

 -יג תא .תויביס 32-ב תונורחאה יתשו תויביס 6

 -לפ תשולשל דחוימב ונמאתהו ונחתיפ אז תסר

 ונלביקש ךכ ,ןחבמל ודמעש הרמוחה תומרופט

 אד-א1קחג, אד-6חווטחו :תואסריג-תת שולש

 .אד-או1ק5-ו

 הרוצב הארה תואצותה םוכיס

 ,תחאה .תומגמ יתש לע הרורב

 אוופ8 לש א/6אטאו-ק6 בשחמה

 -ות גישה אוה .יתימא דש אוה

 ךא ,םינתבמה לכב איש תואצ

 הקיפרגב ןייטצמ אוה דחוימב

 ולש יתחפשמה סוחיב בשחתהב

 ידכ ךכב ןיא סקיפרג ןוקיליסל

 רצונ ולש יפרגה םאתמה .עיתפהל

 -ומה ימלועה תונייוצמה זכרמב

 -פה ,ותמועל .יפרג דוביעל קהב

 םימאתמב ודייוצ אפלאהו סויטנ

 רחבמהמ ,םייתרגש לבא ,םיבוט

 יכ הארמ הינשה המגמה .ק6-ה םלועב לבוקמה

 תומוד תואצותל העיגמ דבעמ ינחבמב 2

 לע ,לשמל ,הפצ הדוקנב םינחבמה תששב .א1-ל

 -שב 08/2-ו השולשב הכילוה א ,םויטנפ בשחמ

 יעוציבב אטבתמ 05/2 לומ אד לש ןורתיה .השול

 .הקיפרגו קסיד

 ו

 העיפוהש ,05/2 2.| לש תינושארה הריקסב רבכ

 -יה הרודהמה / 0 א/וג0421א5 לש 10 ןויליגב

 32 דוקש הרזומה העפותה לע ונרעה ,תילארש

 עיפשה אל 05/2 2.| לש יפרגה עונמב תויביסה

 16 דוקל סחיב םיעוציבה לע תיתועמשמ הרוצב

 סיעוציבה תא .תמדוקה הסריגה לש תויביסה

 -יימ ונא קסידה ןחבמב אד לש דחוימב םיבוטה

 תועמשמה .ימניד קסיד ןומטמב שומישל םיסח

 תא הניטקמו הלידגמ אז-ש איה "תוימנידיי לש

 -הב קסיד ןומטמכ שמשמה (1)84) ןורכזה חפנ

 הצקת איה ןותנ עגר לכב .תיעגירה תונימזל םאת

 -דב עוגפל ילב) ירשפאה ןורכזה ברימ תא ךכל

 ןויצ איה האצותהו (םימושיה לש 6א1-ה תושיר

 אוה קסידה ןומטמ הב ,05/2 הגישה רשאמ לופכ

 יייע השקונ הרוצב שארמ עבקנ רמולכ) יטטס

 .(הרוצתה בוציע ןמזב תישענה האצקה

 הבשחמ תוררועמ תועתפה

 ,יפרגה ןחבמב אפלאה ררוע תמייוסמ העתפה

 ינחבמב ןאישה וניא 0צוצוסח יפרגה םאתמה ןכש

 -נה .תויביס 16 יסיטרכ ןיב אל וליפא 6 5

 ןיכה סימדוק זהקחוטפ \\וחחוגז6 יקדבמב ןויס

 -מה סויטנפה ןיב ידמל םימוד סינויצל ונתוא

 הנושאר ןחבמ תעיסנ ושוזזוטסועצ אד

 ךייוצמה אפלאל 08 32 םאתמב דייוצ

 סויטנפל םייוסמ ןורתי וליפא ילואו - (0:8נ0ח-ב

 תבוטל 3:1-מ רתוי התיה האצותה לעופב לבא -

 תויביס 16 דוקב 2:1-ו תויביס 32 דוקב אפלאה

 םייפרגה םינחבמב הפשחנש תרחא הילמרונא

 תויביס 32 דוקב .05/2-ל אד ןיב האוושהב איה

 16 דוקב וליאו 40%-ב רתוי בוט אד לש ןויצה

 -במ תאש ןוכנ !140%-ב המידקמ 05/2 תויביס

 דומב קר 05/2 לע עצבל ונחלצה הקיפרגה ינח

 דומב ונצרה אד תא וליאו טושפ (64

 יש -..תכ]

 םיטחי''תמה םינחבמב וליבא ,םיעוציבב םילודגה םירעה

 לאיצנטוצהמ רחויוע ךכל תודע םה ,יתכרעמ טקבסא וחואל

 תעבוק הנכותה לוע םוכחתהמו הרימוחה לש 'תרוא'תה

 םיינועה ןיב קשיממה לש היצזימיטבואה| המאתהה

 סיעדוי ונא םירחא םינחבממ לבא ,8

 לע תיטמרד הכ הרוצב עיפשהל רומא אל רבדהש

 .םיעוציבה

 ,םיינקית םינחבמ 6 וללכ הפצ הדוקנ ינחבמ

 -זה רבכ .םיוולנה םיפרגב תואבומ םהיתואצותש

 -הה לבא 05/2-ו אז ינויצ ןיב ןוימדה תא ונרכ

 ₪186-ה ידבעמ ינש וגישהש תואצותה לש תונתש

 ,לשמל .הבשחמ תררועמ - אפלאה דחוימבו -

 ןחבמב םויטנפה לע אד לש |ןויצה

 אד לש ןויצהמ שולש יפ בוט 15ד8ו80דוסא

 המגמה 11א58 ןחבמב ,תאז תמועל .אפלא לע

 יצחו סינש יפ הריהמ אפלא לע אד-ו תכפהתמ

 העיבקל תפסונ החכוה וז םאה .םויטנפ לע אז-מ

 תאצותמ רתוי רורב רקש ןיא" יכ תיניצה

 ונרכזה רבכו הנוש איה תמאה יייפפאסוזא( ג תא

 תומרופטלפה תשולש .רמאמה תליחתב התוא

 המאתהו יפוס יישוטיליי לש םינוש םיבלשב ויה

 -מב וליפא ,םיעוציבב סילודגה םירעפה .אז-ל

 םה ,יתכרעמ טקפסא ותואל םיסחייתמה םינחב

 לש יתרואיתה לאיצנטופהמ רתויש ךכל תודע

 -הה תעבוק הנכותה לש םוכחתהמו הרמוחה

 .םיינשה ןיב קשממה לש היצזימיטפואהו המאת

 -וק .םינתבממ העפותה תא םיריכמ ונחנא

 לש העפשהה תקידבמ לשמל ,רתוי םיילנויצנוונ

 ךכ ,םייפרג םיסיטרכ יעוציב לע סינוש םירביירד

 .ןאכ ונלביקש תואצותה לע אלפתהל ןיאש

 לומ תורחת תרב טלחהב 05/2 :הנורחאה הרושה

 תויהל ךישמי ןהיניב קבאמהש ךכ) ו/וחשסשפ אד

 איה יכ חיכוהל החילצה ,הדיצמ ,אז ..(קתרמ

 הינשל תחא הרמוח תמרופטלפמ רובעל החילצמ

 -רמ תואצותה םג יזא תמלשומ המאתהה סאו

 .(וחיכוי או1ק5 ינויצו) תומיש

 תינחילצמ לש תימדת

 -לס 32 תואסריגל םייזכרמ םימושי לש הריגהה

 -יגל הפצת לא לבא ,וישכע ליחתת ילוא תויב

 תובכרומה .םיבורקה סישדוחב תורגוב תואסר

 -ידח םימושי לש (םיבר לש םתעדל ,תמזגומה)

 םילוכיש םייפרג םילילמת ידבעממ לחה ,םיש

 הלכו תינחלוש רואל האצוה תוכרעמב תורחתהל

 םהב םסיינורטקלא תונויליגב

 ,הידמיטלומ תוגצמ בשל ןתינ

 ןתינ אלש דע ההובג הכ איה

 (היצליפמוק) רודיה יכ תופצל

 -יל קיתוו םושי ךופהי שדחמ

 וקקדוי םיחתפמה .אד םוש

 -רה | םימתירוגלאל | רוזחל

 דוקה תא חתפלו םיינושא

 ,מבי לש ןויסנה .ספאמ טעמכ

 -פמ ענכשל ,וקלחב קר חילצהש

 םהלש דוקה תא בסהל םיחת

 השק המכ דע הארמ ,05/2-ל

 טפוסורקימ וישכע .המישמה

 דיחיה ןורתיהו - מביל המוד הדמעב תאצמנ

 ."תינחילצמה תימדתיי אוה הלש

 ₪05 ימושיב שמתשהל בר ןמז דוע קקדזנ ןכל

 -עה ןחלוש לע טלשת אז סא םג ,\/וח4סש5 3.1-ו

 ומכ ,זאז תחת ץירהל רשפא ונלזמל .ונלש הדוב

 תכרעמ .םיקיתווה םימושיה תא ,05/2 תחת םג

 הביבס תרציימ תויביס 32-ל השדחה הלעפהה

 הב ,"תילאוטריוו הנוכמי'י תארקנה ,תיתוכאלמ

 הנשיה תכרעמה לש קחשמה יקוח םימייקתמ

 -יוו הנוכמב הכוז 205 סושי לכ .תויביס 16-ל

 תלגוסמ אל המצע ₪05 ןכש ,ולשמ תילאוטר

 תוי-05 ןורכז תולבגמ סע ,םימושי ןיב דירפהל

 -תמ \/וחטסשצ 3.1 ימושי לכ .לבוקמ 47] קשממו

 -וש הב ,תדרפנ תילאוטריוו הנוכמ ךותל םיסנכ

 לש םימושיה קשממו קחשמה יקוח םיטל

 -הל םג רשפא 205 ימושי תאו רחאמ .\/וח6סו5

 קחשל תורשפא םג שי \/וחטסאפ 3.1 תחת ץיר

 \/;חשסשפ 3.1 ךותב 05) "תויסור תוקשובבייב

 -נא .ונינייעמ ךכב אל לבא (...\צוחטסש5 אד ךותב

 אס. 4-ו 3.4 הסריג 1-2-3 סוטולב ונרחב ונח
 ₪08-ל םינורטקלא תונויליג לש תוגציימכ
 -כימכ הומו זס 3-) \לסז076001 6 ,\וח005-1

 4  סקודרפ ,םילילמתה ידבעמ תא תוגצ

 ,הביבח הנורחאו םינותנ ידסמכ פטקסזפגגט 2-)

 .תויפרג תונכותל הדיחי הגיצנ 6061084 3

 תויצרופורפ לע הרימש

 -שמ הרוצב הנבנ הנכות לכ לש ימושיה ןחבמה
 -מה שומישה ליפורפ תא ,וננויסנ בטימל ,תפק



 -וח םינחבמה .תונכותה לש סוי סויה ייחב לבוק
 תוינכות יייע ולעפוהש ,תונוש תומישמל וקל
 תוללקשמו הנכותב קלח לכ תונחובה ,ורקמ
 -במ .הליגר הדובעב ולקשמל היצרופורפב ותוא
 תכסמ לכב םירישיהו םיטושפה ויה הלא םיקד
 -הל תורומא תוכרעמה לכ ןכש ,ונכרעש םינחבמה
 ךכ ןכאו - תויעב ילב ליינה םימושיה תא ץיר
 טלחהב סה הצירה תוליעיב םילדבהה לבא .היה
 .םייתועמשמ

 תא םיפידעמ ,שארמ ונשחינש יפכ ,05 ימושי
 -וקת ילב ,רתוי רהמ םיצר םה םש .כ05 תביבס
 סוקמל ."המכחיי הלעפה תכרעמ לש הדבכ הר
 -חא תצקו ,205 ירחא טעמ ,05/2 העיגה ינשה
 -לפ לע קר ןבומכ תספות וז האוושה .אד היר
 .ונלש הרקמב םויטנפ בשחמ ,לטניא תומרופט

 ,םייתועמשמ םניא 1-2-3 תצרה ןמזב םילדבהה
 -וובו טחא 30 דע 10-ב רבודמ סקודרפב
 .זוחא 130 דע 50-ב טקפרפ-דר

 האוושהה ,או185 בשחמל המרופטלפ םירבועשכ

 סחיב אד לש תואצות ןיב איה הפקתה הדיחיה
 הנושארל םילקתנ ןאכ .םויטנפה תמרופטלפל
 "תומיאת"  דומ לש | םוצעה | םוסחמב

 השעש אוג6אטאו 76-ה .(60אוץ אדון ודצ)
 רוחאמ שדשיד םייטטניסה םינחבמב תואלפנ
 ןחבמ תא ,המגודל .םיקיתוו 6 ימושי תצרהב
 8 יפ - תוקד 3-מ רתויב םייס אוה 1-2-3 סוטול

 .םויטנפ לע המוריע 005 רשאמ רתוי טאל (י)

 ןחבמב רתויב סיבוטה םינויצל םיסחייתמ םא

 -מב 6 1.485 תודבעמב וגשוהש 08%

 -תמ תאזה האצותה תונורחאה םייתנשה ךלה

 רתויב בוטה ןויצה) 3860/25 דבעמל המיא

 הינשל תולועפ 28,994 אוה סויטנפ בשחמ לביקש

 אוה 3860/25 בשחמ לביקש יברימה ןויצהו

 .(8:1 לש סח - 64

 הדימ הנקב ןיידע לבא ,םייטמרד תוחפ םירעפ

 -מת דבעמ ימושיב ולבקתה 1:5.4 דע 1.4.5 לש

 .םינותנ דסמו םיליל

 הלודגה הליפנה

 -הב ןיבהל שי םיעוציב לש הלודגה הליפנה תא

 ₪186 דבעמש תנמ לע תושעהל ךירצ המ לש רשק

 -וא ולש הרוטקטיכראהש | ,ינהדומ-הרטלוא
 -ות ץירהל לכו* ,טאוא ימושי תצרהל תילמיטפ
 דבעמ לש הלעפה תכרעמ רובע הבתכנש תינכ
 8088 לטניא) םיעבשה תונש ףוסב ןנכותש 6
 8-05 לש הרטמה דבעמ היה בוטל רוכוה
 ,(חלגתהל דמל סטייג ליבשכ
 ,הדוקפ רחא הדוקפ ,םגרתל שי םושיה דוק תא
 דבעמ לש הפשל לטניא לש  הנוכמה תפשמ
 תירבע ןיב רעפהמ רתוי לודג הוה רעפה .אוןפ
 -מב השענ רבדהש יפכ ,יטמוטוא סוגרתו תיניסל
 קוחה ,או1ק8 לש הרמוחל \שוחשסשפ אד ןיב קשמ
 ,ליעי תויהלמ

 הנושאר ןחבמ תעי סנ ושותטסושפ ₪7

 .תונשרפל רתוי דוע םישק \צוחשסש5 3.1 ימושי

 הלא םימושי תצרהב אד ןיבל 05/2 ןיב ןזאמה

 -כל ןורתיה .םושי לכ לש יפואל םאתהב הנתשה

 עבונ הקיפרג יריתע םימושיב 05/2 לש הרוא

 ב

 לע אד איה םינחבמב תטלובה הכוזה

 תולקב החצנ איה .ווווס5 תממרובטלב

 רחויו לופכ םריחמוע הדובע תונחת

 דומב וז תכרעמב דובעל ונצלאנש ךכמ ורקיעב

 הנחבא דומב ונכרע אד ינחבמ תאש דועב 8%

 תא תוושהל םג ןתינ םיוולנה םיפרגב .ההובג

 \/וחסשפ 3.1 תביבסב הצירל סחיב םיעוציבה

 -לפ לע הצירלו (כ05 תצירכ םיפרגב תנייוצמ)

 ./!155 תמרופט

 האצותכ לודג רוגיפ לש ,ליעל וניארש העפוהה
 ימושיב םג הכישממ ,"הרז" המרופטלפל רבעממ

 לודגל רעפה לש היטנה םג ומכ ,ווח6סשפ 1

 תא תוחפו דבעמה תא רתוי ץמאמ סושיהש לככ

 דסמ םושיב ,המגודל .קסידהו הגוצתה תכרעמ

 לע אד ןיבו או!ק5 תנחת לע אד ןיב סחיה סינותנ
 -תה דבעמ ןחבמב וליאו 3:1 טעמכ אוה סויטנפ
 -יסל .2:1-ל דרוי סחיה רויאה תנכותו םילילמ
 ₪05 ימושי תצרהב קר ןיינועמ התא םא ,םוכ
 08/2 2.|  ,םויטנפ תמרופטלפ לע \אוחסופ-ו
 .אז-מ רתוי הריהמ

 -על אד ימושי לע תוניצרב בשוח התא םא לבא
 -יבה תפוקתב .הריגההמ שושחל ךירצ ךניא ,דית
 אלל ךלש םינשיה םימושיה תא ץירהל לכות םיינ
 .י"'שנוע"

 םימושי בוליש

 תא המ תדימב םיאיטחמ םימדוקה םינחבמה
 -פה תכרעמ הצור התא רבד לש ופוסב .םתרטמ

 םימושי רפסמ ץירהל תנמ לע תולטמ תבורמ הלע

 לש םיעוציבב ןיינועמ התאשמ רתויו ליבקמב
 וצורי ךיא הלאשה ךתוא תניינעמ דדוב סושי
 הווקמ התא ,ןכ-לע-רתי .תינמז-וב םימושי רפסמ
 לש ייםימינה יוביריי תנוכת תא ולצניש םימושיל
 -שב הרקע היפצ לש תורקי תוקד ךוסחל מייע א
 לכב ךסמה לע הגיצמ \/וחסא<-ש ,לוחה ןוע
 רזבא לש הדובעה םויסל ןיתממ דבעמהש םעפ
 לע תוססובמ הלאה תונוכתה לכ .והשלכ יפקיה
 ייסיריזגה חולי  :םינותנ ףותיש ילכ השולש

 םיטנמלא ריבעהל רשפא וכרד - (01128045פ)

 הריזגה ןכש ייסישבוימיי) תוינכות ןיב ייםישבוימיי

 -גה חול לע טנמלאה תקבדהו ירוקמה סושיהמ

 -מה םסושיב .ותויח רוקממ ותוא תוקתנמ םיריז

 -מה םילכב הכירעל ןתינ אל הזה טנמלאה הרט

 ייימניד םינותנ ץוליח" ,(ותוא ורציש םיירוק

 ךמסמב סינותנ ןיב יייחיי רשק רצויה - (פפפ)

 םינכדעתמ םהש ךכ ,רחא ךמסמב סינותנל דחא

 ךמסמב סתוא םינשמ רשאכ הרטמה ךמסמב

 -ויה (01.5) ייסימצע תעמטהו רושיקייו - ירוקמה

 -יה ןיב םג אלא םינותנה ןיב קר אל רשק רצ

 .סמצע םימוש

 -וש אד םאה איה הז אשונב תיזכרמה הלאשה

 -ושי לש רושיקה תלוכיב תמגופ וא תרפשמ ,תרמ

 אד ךיא !ליינה םילכב םיכמותה \צוחטסואפ 3.1 ימ

 -יס 32 ימויש ןיב רושיק לש היעבה לע תרבגתמ

 ?םיקיתוו \צוחוסאפ 3.1 ימושי ןיבל םישדח תויב

 ןיב הזכ רשק ונרצי ,פמ ירשיק תא קודבל ידכ

 -תה דבעמ ךמסמל 5א081 4 ינורטקלאה ןויליגה

 \/וחשסש5 תואסריגב םהינש ,גחוו ץזס 3 םילילמ

 -יגה לש ןוכדיע ונעציב רשקה תריצי רחאל ..1

 ונחתפ רשאכ .סושיה תא ונרגסו ינורטקלאה ןויל

 -וא ליעפה אוה םילילמתה דבעמ תא שדחמ

 ןכדועמה ןויליגה תא ףלש ,8א6₪1 תא תיטמוט

 לעפ לכה .אחוו ץזס-ב ךמסמה תא םאתהב ןכדיעו

 .(סויטנפ תמרופטלפ לע) אד תחת הרושכ

 תועצמאב יפרג בוק ונרצי 018 ןחבמב

 ונלתשו ,אד לש תיפרגה רזעה תנכות ,קגוחוטזטפה

 הלופכ רבכע תציחל .גחוו ץזס ךמסמ ךותב ותוא

 הקינזה םילילמתה דבעמ לש ?1אד תימלצ לע

 .ץבוחוטזטפונ ךותל ונתוא

 סנמא תכמות אד .01.8 1.0 תחת הפוצמכ לכה

 ,2.0 הסריג ,01.ם לש רתוי תינכדעה הסריגב םג

 -המ האיצי אלל לותשה סצעה תכירע תרשפאמה

 םילילמתה דבעמ ,ונלש המגודב) חראמה ךמסמ

 ,(הקיפרגה תנכות לש תוילנויצקנופה תא לבקמ

 -בל היה רשפא םתרזעב סימושי ןיא ןיידע לבא
 .עוציבה תא ןוח

 תילאוטריווה הנוכמה

 ינש ,םיימושי ןיב תוירושיקה תוניחבבש בל םש
 סהינש ןכלו \צוחצסאפ 3.1 ימושי םה םימושיה
 ."תילאוטריוו ו/וחטסש5 תנוכמ" התואב םינכוש
 קחשמה יקוח לכ תילאוטריוו הנוכמ התוא ךותב

 םג ןאכמו - \/:ח6סא5 3.| תמרופטלפ לע ומכ םה

 לבא - רושיקה תונוכת לע הרימשבש תוטשפה

 הנגהה ןונגנמ לע םירתוומ ונא ךכש רמוא רבדה

 .תינמז-וב םיצרה ימושי ןיב דדובמה ,אז לש

 ררג אוה קסרתהל ץלוא םימושיה דחא רשאכ

 לבא .הנוכמ התואבש םימושיה ראש תא ותיא

 ,05 לש "תילאוטריווה הנוכמייב ונכשש םימושי

 -ומ וראשנ ,המצע הלעפהה תכרעמו אח ימושי
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 [וטחופטז 0[ וו

 הביבסב תויטרדנטס תולטמ לש עוציבה ןמז תא םידדומ 51\א?080 ינחבמ

 םיכילהתה ופסמ תא הנומ ףרג לכג יקפואה ריצה .םישמתשמ תגורמ

 יתלג תולטמכ סיצרומ סה לבא םיהז םיכילהתה לכ .תינמז-וב םיעצבתמה

 .תויולת

 \/וחשסש5 .הלעפהה תכרעמב תוקסעתה לע לבג
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 -ודב ,תותשרב סמ רושיק תא תמשיימ סג אד

 הניחבב | .\/וחסא5 (סז \צסקזסטקפ תסריגל המ

 -דה ,םויטנפה בשחמ לע ?גוחופשוצו \בוק ונרצי

 בוקל ותוא ונכפהו םיריזגה חול לע ותוא ונקב

 -עה ,אוו5 תנחתל זא ונרבע .תשרה לכל ףתושמ

 זאו תימוקמה ץגוחופמוצה ךותל ףבוקה תא ונקת

 אל איה וליאכ הנומתה תא ךורעלו דובעל ונלוכי

 ירושיק .8156 תנחתל 26 ןיב רעפה לע הגליד

 רשפא יאו תשרב םילעופ אל ,תאז תמועל ,05

 וז תלוכי .םימצע תעמטהב המוד ליגרת עצבל

 הנוכמה ,וצוחטסופ לש האבה הסריגב קר ללכת

 -ומה תובחרה לכ תא תללוכ \/וחנסש< א

 הכימת ןהילע הפיסומ איהו 3.1 לש הידמיטל

 -בו ( אומסזג קו גצמא-המ קלחכ) ואדיווב

 -אב הקיסומ עימשהל רשפא) וידוא ירוטילקת

 .(6פ אסאו-ה ןנוכ תועצמ

 ?שאזא-מ תיסקינוי רתוי

 בשחמ לע טאזא תא םיצירמש םישנאה תיברמ

 "הדובע תנחתי בשחמל םיארוק | ינחלוש

 -והל םינכומו (ק6 לש "תוחנייה ןזהמ לידבהל)

 -ומ יתלב ןמזו המרופטלפה לע תופעות ןוה איצ

 -יג ,סקינוי (אםחא1) ןיערג הבילב תנפוצ אד

 ,ןולמ-יגנרק תטיסרבינואב החתופש א[4611 תסר
 הגועה תא לוכאל לאיצטופה תא הל שיש ךכ

 רומשל םגו (סקינוי לש תונורתיה תא שממל)
 לעו .ווחסשפ לש לבוקמה קשממה לע) הילע
 -מל ךופהת אד פאה .5 לש סימושיה רגאמ
 ?סקינול ןוהאב ןוחחאה רמס

 המאתה תשרוד סקינוי תונחת לש היצזימיפוא
 אל םירטמרפה תא םיאתהל שי תובורק םיתיעל ק6 תביבסב תרכומ הניאש הדימב םיעוציבה לע | םיעיפשמה םירטמרפ לש לודג רפסמ לש
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 ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא (וגניב) אא 2 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב לוב

 יבג לע אותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה הירצומ לע םימסרפמהמ

 .עדימה תא ךל קפסי םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג

 (תושדומה יבג לעש םירפסמה ייפע ןמס .סימסרפמהמ ףסט עדימל) 323% / םיארוק בושמ 0
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 א חח 5 ין[ זר 5 ב | ה :לא רן ) ה הפטומ) : :

 3 1 ה ב ו זאב זאב יב יב יב יה יה / ,
 קה אהה קה ה מ''עב רואל האצוה עדילא

 ין | | 9237 .ד.ת
 8 ]תי ה ו 5
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 [35] [35] [55] [ג55] [355] 05 [ג5] 5 5 ג 35 [רל] [] [] ]

 :תאמ
 םש

 ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב סא (וגניב) אא 2 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב

 יבג לע םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה הירצומ לע םימסרפמהמ

 .עדימה תא ךל קפסי םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג

 לוב ןופלט תבותכ

 (תועדומה יבג לעש סירפסמה י"פע ןמס .םימסרממהמ ףסונ עדימל) וגניב/םיארוק בושמ ₪

 ןוצמ רו | בו | צח ובו זבח | מ במ | כמ | הבמ| רח | הב | הרוב |
 5 שב פר יש יב שר יא ד א ב א זר יה

 זייד זי גב א יאר יא שך אך = 8 זי זך יב ב :לא
 = שב ב ₪ אב זי :
 ב מ''עב רואל האצוה עדילא ₪7 יי אב אר אר א אך אך ₪ אר יה זיך יב יה ב ש ,

 יי יי מ יא זי ל ] ] י] ]ו [יפ] 5 ]5 9237 .ד.ת
 398 [בטל] [ס] [בפ] [538 [15] [פו] [53] [הא] 5 5 רול ] ב 9

 פה פא 55 5 יי חיה[ שאח [םלח בה שמ ומה מ[ 61091 ביבא-לת
 בכ גמל [גג] [ב5] [59] [ג5] וא [55] [ייא] 35[ [ריה] 55 |
 [55] [גפמ] [5] 55 [35 [55 55 55 [ר5%] פי [ר5] [רימ] = 5

 יונמ יסמ
 דוקימ החפשמ

 ןופלט
 םש

 תבותכ
 ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא (וגניב) אא מ עיפומ העדומ לכ תיתחתב :תאמ

 יבג לע םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה הירצומ לע םימסרפמהמ

 .עדימה תא ךל קפסי םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג

 לוב

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה י"פע ןמס .םימסרטמהמ ףןסוט עדימל) וגניב/םיארוק בושמ 9

 ד מ | וב מ במ | במ | קמ | במ | כמ | הר ה ||
 יי אר א 5 ב 7 יב זר ב זי א יב יי

 7 צר יגר אר יאר א ןר זאב יי < 57 = 55 = :לא
. 0 

 הר אך זר אד < א ןח א ין יי ע ,
 [ה שב זאב יב אב יב זאב זר ב זר רז מ"'עב רואל האצוה עדילא
 מ א ]ו | 9237 .ד.ת

 מ ב ין ין ה
 1[ ]ה ה מה שן ]5 61091 ביבא-לת

 מ ]ה[ יה 5[ [םל] אב [ה] 5 מ 5 ה
 ל דוקנמ 7 --- התפשמ ה ללנמ 'טמ פן ו 5 ]יפו פה [5 5 [<5 [<] |



 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"יכנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ ב
 הצובק / תווצ שאר 1
 רחא ב
 תוליעפ סוחת
 עדימ תוכרעמ (1
 םימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 3
 אייכו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 2
 הרוטקטיכראו הסדנה 1
 הארוהו רקחמ (1
 תוינקו שכר ב
 סויכ שומישב הרמוח

 ₪0 / אד / אד בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ (1

 תרבחמ / אשינ בשחמ
 !/\א תימוקמ תשרל רוביח 3
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש כ
 יפקיה דויצ תפסוה ₪]

 תרבחמ / אשינ בשחמ (
 !/\א תימוקמ תשרל תורבחתה (1

 דיקפת
 לעפמ להנמ / לייכנמ (ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 7
 הצובק / תווצ שאר 1
 רחא ב
 תוליעפ םוחת

 עדימ תוכרעמ (
 סימושי תונכית ב
 הרמוח חותיפ כ
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה (1
 הארוהו רקחמ 1
 תוינקו שכר 1
 סויכ שומישב הרמוח

 ₪0 / אד / אז בשחמ
 486 / 386 בשחמ ב

 תרבחמ / אשינ בשחמ
 !/\א תימוקמ תשרל רוביח (4
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה 1

 תרכחמ / אשינ בשחמ
 ! גא תימוקמ תשרל תורבחתה (

 דיקפת
 לעפמ להנמ / לייכנמ (1
 תוליעפ / הקלחמ להנמ ב

 הצובק / תווצ שאר
 רחא ב
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ [1
 סימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 1
 אייכו היצרטסנימדא (1
 הלכלכו סיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה 1
 הארוהו רקחמ (ב
 תוינקו שכר 1
 סויכ שומישב הרמוח

 ₪0 / אז / אד בשחמ 3
 486 / 386 בשחמ 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 .שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 [/\א תימוקמ תשרל תורבחתה 1

 םימושי / תוניינעתה יאשונ תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע 1 םיינחלוש םיבשחמ 11

 סיינורטקלא תונוילג 3 םיאשינ םיבשחמ 1

 םינותנ ידסמ (1 סיפייטו םיקסיד 3
 סיכסמ / הגוצת תוכרעמ (7
 תרושקתו םימדומ (4

 תוימוקמ תותשר
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ (
 סיטוטרש יניוות 1
 סייטפוא םיקרוס 1
 אוסז-ו לוק יסיטרכ (ב
 ד\-ו הידמיטלומ 1
 רחא 3
 רחא ב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ 1
 טדווודופ8 רוע תונכות 3
 בשחמ תש 1
 חותיפ תוביבס (1
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב (3
 רחא ב

 היצמינאו הקיפרג 1
 הסדנהו סייבית 1
 םיטקייורפ לוהינ 1
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (1
 תינחלוש רואל האצוה (ב
 םישמתשמ - תרושקת 1
 לוהינ - תרושקת 1
 .תונובשח תלהנה 1
 קוויש / תוריכמ לוהינ 1
 יאלמ / שכר לוהינ (ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 (1
 רחא ב
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש 1
 תוילארשי תורבח יעוציב (1
 ב"הרא / סלועב סיבשחמ (1
 תוימלוע תורכח יעוציב 1
 רחא ב
 רחא ב

 םימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע 1
 סיינורטקלא תונוילג ב

 סינותנ ידסמ (ב
 היצמינאו הקיפרג (ב
 הסדנהו סייבית 1
 םיטקייורפ לוהינ 1
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (1
 תינחלוש רואל האצוה 1
 םישמתשמ - תרושקת (
 לוהינ - תרושקת (
 תונובשח תלהנה (1
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 יאלמ / שכר לוהינ (ב
 םישמתשמ תוצובקו 5 ב

 רחא ב
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש (ב
 תוילארשי תורבח יעוציב 1

 בייהרא / סלועב סיבשחמ (
 תוימלוע תורבח יעוציב 1
 רחא 1
 רחא ב

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש סיבשחמ (1
 םיאשינ םיבשחמ (1

 סיפייטו םיקסיד
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ (
 תרושקתו םימדומ (
 תוימוקמ תותשר 3
 קספ-לא תוכרעמ (ך
 תוספדמ (ב
 סיטוטרש יניוות 1

 סייטפוא םיקרוס
 אוס+ו לוק יסיטרכ (ב
 ד\-ו הידמיטלומ (ב
 רחא 1
 רחא כ
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ
 טדוו.חוש6 רוע תונכות 1
 בשחמ תופש 1
 חותיפ תוביבס (4
 תרושקת תוביבס (1
 תיתוכאלמ הניב 1

 רחא

 םימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע (ב
 םיינורטקלא תונוילג 1

 סינותנ ידסמ (1
 היצמינאו הקיפרג 1
 הסדנהו סיבית 1
 םיטקייורפ לוהינ 1
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (

 תינחלוש רואל האצוה
 םישמתשמ - תרושקת (ב

 לוהינ - תרושקת
 תונובשח תלהנה (1
 קוויש / תוריכמ לוהינ (ב

 תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ 1
 םיאשינ םיבשחמ (1
 סיפייטו םיקסיד 1
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ (ב
 תרושקתו םימדומ (1
 תוימוקמ תותשר כ
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוסטדמ ב
 סיטוטרש יניוות ב
 סייטפוא םיקרוס 1

 אווסו-ו לוק יסיטרכ
 ד\ו הידמיטלומ
 יאלמ / שכר לוהינ 1 רחא כ
 םישמתשמ תוצובקו 885 (1 רחא ב

 רחא ב הנכות / תוניינעתה יאשונ

 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ הלעפה תוכרעמ 1
 לארשיב םיבשחמ קוויש (ב טדו\וחופ8 רזע תונכות 1
 תוילארשי תורבח יעוציב 1 בשחמ תופש 1

 בייהרא / סלועב םיבשחמ (
 תוימלוע תורבח יעוציב 1
 רחא כ

 רחא

 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס ()
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב

 ילעפמ יונימ ב יטרפ יונימ

 ןומלס הקלחמ לעפמ

 סירופישל תועצהו תורעה

 יטרפ יונימ ב ילעפמ יונימ (ב

 הקלתמ לענמ

 םירופישל תועצהו תורעה

 ןופלס

 יטרפ יונימ 61 = ילעפמ יונימ ב

 הקלחמ לענמ

 םירופישל תועצהו תורעה

 ןופלס



 םינשחמ קפצה
 !רתויב בוטב תודקמתהל

 תוישפוח תונכותל 1 'סמ ךירדמ
 תוקזח תוישפוח-תונכות 20-ל ירבע רואית
 .םיצבק תסיחדלו ,תוירפסבו םיצבקב הייפצל דואמ
 ח"ש 33 - םידומע 8
 ח"ש 20 - 3.5" טקסידב תונכותה לכ

 תוישפוח תונכותל 2 'סמ ךירדמ
 תנכותב ךלש בשחמה תנגה לע תעדל תיצרש המ לכ

 .\/!ח )52/8 םלועב הצופנה סוריו-יטנאה

 ח"ש 33 - םידומע 0

 ח"ש 18 - 51/4" טקסידב הנכותה

 תוישפוח תונכות 70 תרחבנ
 טקסידבו קסידב םיצבקה תחטבאלו לוהינל ,הקוזחתל הבוח -תונכות 0

 ח"ש 49 - םיטקסיד 3-ו ןורפס

 ,אא9* ]18711 ךירדמ
 6 'שיאה בועחמל

 הצורש ימל ,ישיאה בשחמה ירפס לש ך"נתה
 ןשי בשחמב השוע אוהש המ לכ ןיבהל תמאב

 ח"ש 89 - םידומע 8 ן

 צוסווש טופחוש

 0065 6 לש תודוקפה רפס
 :(יתיבפלא רדס יפל) תודוקפה לכ לש ירבע דועית

 האיגש תועדוהו תורהזא ,םיפיט ,אלמ ריבחת

 8 ח"ש 39 - םידומע 8

3 6 
 ןמלדא ירוא / םימדקתמ םישומיש

 05 6 ישודיח לכב קמעתהלו ףיקהל םיניינועמל

 ח"ש 45 - םידומע 2

 קארובד ן'וג / ישיאה בשחמל תוינק ךירדמ
 תוצלמהה לכ םע םלועב 1 'סמ הרמוחה ךירדמ

 1993-ל 00 \642וא5-ו קארובד ן'וג לש

 ח"ש 69 - םידומע 4

 \/וח5/00% 3.1 לש תודוקפה רפס
 ,שומישל םיפיטו אלמ רואית :רתויב ףיקמה רפסה

 !בשחמה דצל הבוח רפס .תירבעה הסרגה ללוכ
 ח"ש 49 - םידומע 0

 לש תודוקפה רפס

005 5 
 תוישפוח תונכות דירוהל ,885 -ל רשקתהל דציכ :(יתיבפלא רדס יפל) תודוקפה לכ לש ירבע דועית

 תחא ןופלט תחיש ריחמב ינורטקלא ראוד חולשלו |[ הא'גש תועדוהו תורהזא ,םיפיט ,אלמ ריבחת

 ח"ש 39 - םידומע 0 ח"ש 33 - םידומע 8

 חישקה קסידה לוהינל םלשה ךירדמה
 חישקה קסידה לוהינ לע תירבעב הכ דע בתכנש רתויב ףיקמה רפסה

 ח"ש 69 - םידומע 5

 אסזזסח 01111165 7 לש תודוקפה רפס
 (יתיבפלא רדס יפל) תודוקפה לכ לש ירבע דועית

- 

 ות
 טווח

 ,סורקי ךלש חישקה קסידה םא ךתוא ליצתש ,חישקה קסידב תויעב ןוחבאל הנכותה לש
 יאנכטל אורקל ךרטצתש ילבמ
 ח"'ש 45 - םידומע 2

 ישיאה בשחמל ךירדמה

 וימאותו םוו 6
 05 6-ל ןכדועמ

 תגפהל רתויב ץופנה יסיסבה ךירדמה
 ישיאה בשחמהמ ינושארה דחפה
 ח"ש 39 - םידומע 8

 הרמוחו הנכות ₪ >6-ל תודרשיה ךירדמ
 תיבבו דרשמב ךליבשב תושעל לכוי בשחמהש המ לכ

 ח"ש 69 - םידומע 4

 05 6 םע ץורו לחתה
 הישודיחו פ05 6 םע הריהמ תורכיהל

 ח"ש 39 - םידומע 2

 ח"ש 29 - םידומע 168- 005 5 םע ץורו לחתה

 6 לקה ךירדמה
 - תועצמאב בשחמה לוהינל

 :אסחזסהו אסזוסה 60 וז

 60! הופה
 05 לש ושנועמ ךתוא ץלחיש רפסה

 2 ,טסקטויק םילילמתה דבעמל סוקופ ךירדמ | -

 : עו

 תיינקל רצקה ךירדמה

 יפקיה דויצו ישיא בשחמ
 ףסכב ךוסחלו ,הנובתב תונקל דציכ

 ת"ש 33 - םידומע 2

 5 הסרגל םאתומ
 םירועיש 20-ב טסקטויק לש יסיסב דומילל

 םיטושפו םירצק
 ח"ש 39 - םידומע 2

 6 לש תודוקפה 5
 (תיתיבפלא תורדוסמה) תודוקפה לש ירבע דועית
 .05 לש םיטקסידב תאצמנה תונכתה תפש לש

 ח"ש 39 - םידומע 8

 -ל םלשה ךירדמה םע ץורו לחתה

 855 ול ו
 \\סזק6ח60( לש יסיסב דומילל
 םיטושפו םירצק םירועיש 20-ב

 ח"ש 39 - םידומע 0

 שמתשמל קימעמ סרוק
 08466 | -ב תנכתמלו
 ח"ש 89 - םידומע 4

 םוליצל ךירדמה
 ואדיווב הקפהו
 ןעוצקמ תויהל דתעתמש ימלו ,ואדיו בבוח לכל

 ח"ש 54 - םידומע 0

 טיבט סקופ בתה
 (13.00-9.00) 03-6773898 :לטב תונמזה

 52108 ,ג"ר 863 ד"ת :ראודב

 : 03-38 38 38 :ןופלטב הממיב תועש 24 ןופעדומבו
 יפ



 סקינוי תואסריג תומייק) הלעפהה תכרעמל קר

 תוסחייתהו הנוש המאתה תשרוד תחא לכו תובר

 ליפורפל םג אלא (ההמוחה תמרופטלפל הנוש

 -וא לועפל סירומאש םימושיה תצובק) הלטמה

 סע האוושה ךרוצל .(הנוילע תופידעב תילמיטפ

 -וש הדובע תונחת לע תויסאלק סקינוי תואסריג

 רבעב ונכרעש תודידמה תואצותב ונשמתשה ,תונ

 " ק6-ה ךרד לע הלוע טא[א" רמאמב וחוודשו

 -יה הרודהמה / ק6 א6421אם ,9 ןויליג)

 .(תילארש

 סיצירמ ונשמתשה סהב 57%080 ינחבמ

 הקינכטב בשחמה לע תינמז-וב םיכילהת רפסמ

 סינתבמב ופתתשה 1848840186 תארקנה

 -נפ בשחמ ,(דבלב האוושהל) 48622/66 בשחמ

 תנחתו 56 41788 תנחת ,א6א 3360 םויט

 תא סיצירמ סילוכ | ,אוו5 א אטאו-ק6

 -ותה תא ונפלש םדוקה ןחבמהמ .ו/וחטסשפ אז

 םויטנפ בשחמ לע 560 0ק6ח 06%%וסק לש תואצ

 מבי תסריג) | 41א ,(הז הרקמב קפמוק לש)

 הדובע תנחת לע (סקינויל

 לש סקינוי תסריג) 1815, 85/6000 קס 6ז5וגזוסח

 תוק/טא-ו א2 וגידניא תנחת לע (סקיפרג ןוקיליס

 -וא רבע ןחבמה דוק .קסווס 9000 תנחת לע

 -הה תכרעמ תסריגלו המרופטלפל היצזימיטפ

 םג תופקשמ ןאכ תואבומה תואצותהש קר ,הלעפ

 תיצזימיטפוא ךילהת לש ,םויהל ןוכנ ,בצמה תא

 רתונ אד-ל יכ הארנ ןושאר טבמב .םירלייפמוקה

 עאוא ימושי ןיב רושיגב רפשל המ הברה ןיידע

 -וסמ תומרופטלפ לע לבא ,לטניא תמרופטלפל

 דדומתהל הלוכי טלחהב אז ,סקינוי לש תיתר

 יבגל רבדה ןוכנ דחוימב .הרחתמ תכרעמ לכ סע

 .א/!8;1-ה תנחת

 ןיררוע אלל ןוחצינ

 םיטקפסא השולש םיגציימ םינחבמה תשולש

 -מה .הדובע תנחת לע לבוקמ סמוע לש םיבושח

 תולפכהו היירופ תורמתה ללוכ הפצ הדוקנב ןחב

 תלת הקיפרגב לופיטל שמשמש גוסהמ ,הצירטמ

 דוביעו לוק תסיחד ,(תיטסילאיר הלצה) תידמימ

 -כה ,ןוימ תולועפ ללוכ םימלשב ןחבמה .תונומת

 -מה ,םימוד םימתירוגלאו םימלש תוצירטמ תלפ

 -שה ןחבמה .םימלשה דוביע עונמ תא םיצמא

 ינבמ לע האוושה תולועפ עצבמ ,היסרוקר ,ישיל

 -יח הלועפ לכ אל טעמכ ,םיטושפ םינותנ

 תנזואמ הנומת םינתונ םה דחיב .תירפסמ-תיבוש

 .הנכותו הרמוח לש בולישה תלוכי לע

 תמרופטלפ לע אדי איה םינחבמב תטלובה הכוזה

 סריחמש הדובע תונחת תולקב החצנ איה .ןק5פ

 לש רעושמה ריתמה ,האוושהל  .רתויו לופכ

 9000-כ אוה תקדבנה הרוצתב \/46אטא1 ק6-ה

 מבי תנחתמ שילש טעמכ ,!1? תנחתמ יצח ,הלוד

 \1/71-ה לע םג .סקיפרג ןוקיליס תנחתמ עברו

 טעמב קר םילפונה ,םילועמ םינויצ אד הגישה

 -פה לע ,תאז תמועל .או125 תנחת לע תואצותהמ

 יבושיחב .םיקלח ךכ לכ ויה אל סיניינעה סויטנ

 800 -ל םימוד םינויצ הגישה אד הפצ הדוקנ

 -יבב הלפנ איה םימלש יבושיחב ,0ק6ח 265%וסק

 -בו 0ק6ח 05(268%-מ תיתועמשמ הדימב היעוצ

 ןויצ סויטנפה לע הגישה איה היסרוקרה ןחבמ

 בשחמ לע אד תצרה יייע לבקתהש המל המוד

 ,דחוימב ,תונורחאה תואצותה יתש 4866

 , אד לש "תעלוציי היצזימיטפוא לע תועיבצמ

 קיפהל (הלא םינחבמב תוחפל) תלגוסמ הניאש

 לנש שי םויטנפלש הדבועהמ האלמ תלעות

 .ליבקמב סילעופה "םימלש יעונמיי

 ו

 .אז -ל דואמ תוא'זוחמ תואצותה

 רתו' רהמ ןחבמה תא הצירה איה

 ובפונוע לככ לדג| ךלה הנורחיו

 תוערל םיועמתועמ

 -ימא שא[א ימושי ץירהל החילצה אל םג אד

 .סיוות דומב אלא ,205]א | ימאות ,םיית

 הלוכי אל םג תיסיסבה הסריגב \/וח60₪5 א

 -וא .תתשורמ תכרעמכ שאוא תא ףילחהל

 ,שאוא לש תונוכתה לכ תא לבקל ידכ .תילסרבינ

 לוהינ ,תחא תשר לע םיתרש רפסמב הכימת ללוכ

 הסריגה תשיכרב ךרוצ שי  ,המודכו יתקלחמ

 יבשחמ רוביח סג רשפאי רבדה .40צהח666 זז

 -יימה הנקסמה .תשרל קוחרמ השיגו שוטניקמ

 תא רובקל תדמוע אל אז :הטושפ איה תיד

 -ויב םימושי יחתפמ לבא ,בורקה דיתעב שאוא

 -המ רתוי בחר להקל עיגהל םיניינועמה סקינ

 ואצמי ,הדובע תונחת לש םייתרוסמה םישמתשמ

 .הריגהל תיביטקרטא הרטמ הב

 םימושי תתושכ אז

 תא ףוחדל אוה טפוסורקימ לש יקווישה ןוויכה

 ,םימושי יתורישל תילמיטפואה תכרעמכ אד

 תא םג עצבמ תרשה סהב ,םינותנ ידסמ לשמל

 תא חלוש אוהש ינפל ,דוביעה תולועפ תיברמ

 טפוסורקימ לש ןועיטה .חוקלל שקובמה עדימה

 א6וש/גז6 ,םויכ רתויב תירלופופה תשרה יכ רמוא

 רמולכ) םיצבק תורישל רתוי המיאתמ ,לבונ לש

 (תיזכרמ הירפיסמ םידבועמ אל םינותנ תקפסא

 .םימושי תורישל רשאמ ,תזכורמ הספדהו

 יייע ןחבמב ליינה ןועיטה תא ונדמעה ונחנא

 תשר לע דחאה ,םינותנ ידסמ ינש לש האוושה

 רוציקב) א 40980060 56ח6ז לע ינשהו לבונ

 דסמ תא ונקתה א6ו/גז6 3.[| לע 5

 ------- הנושאר ןחבמ תעיסג וע וזוטסואצ אד

 -יגה תא ונקתה אד לעו 6 501. 5606 2

 םג תארקנה) טפוסורקימ לש הליבקמה הסר

 לש וקח 826 אוה ןחבמה .(501. 56ח6ז 4.2 איה

 -וולה םינחבמב תוחמתמה ,2פ 1.485 תודבעמ

 -קב סייוייד-ףייז תדבעמ) תותשר תביבסל םייטנ

 ק6 לש 7 ןויליגב רמאמב תראותמ הינרופיל

 דנה דסמ .(תילארשיה הרודהמה / או 2ואמ

 ,תולודג תואלבט יתש ללוכ ןחבמה לש סינות

 -גמ 1400 לש ללוכ חפנב ,ייםיקלחייו י'םירצומיי

 -ועפ תועצובמ ןחבמב .ןהיניב םירשק םע ,טייבה

 התליאש ,הטושפ התליאש :םיגוס השולשמ תול

 "היצקאסנרט" לכ .םינותנ ןוכדיעו .תבכרומ

 ליהמתב תותליאשה תשולש לש בולישמ הייונב

 תולועפל האירק תולועפ ןיב 5:1 לש סחי רצויה

 .הביתכ

 קפמוק תרש לע הז הרקמב ושענ םינחבמה לכ

 -מל דע ,10 לש תוצובקב ונפרצ תוחוקלה תאו

 תואימחמ תואצותה .תוחוקל 60 לש םומיסכ

 רתוי רהמ ןחבמה תא הצירה איה .אד-ל דואמ

 .תשרל םישמתשמ ופסונש לככ לדגו ךלה הנורתיו

 אד תבוטל 6%-כ היה רעפה םישמתשמ 10-ב

 ףרגה .זוחא 19-ל לדג ןורתיה םישמתשמ 60-בו

 לבא ,םינחכמה לש תויקלח תואצות הארמ אל

 אד .ביכרמ לכ לש בורקמ הניחבל תועמשמ שי

 -ודה ,תובכרומה תותליאשב לופיטב הנייטצה

 ינפל תואלבטה יתש ןיב םירשק תריצי תושר

 םישמתשמ 60 לש סמועב .ףלשהל לוכי עדימהש

 -של תויצקאסנרט 9-מ רתויב לפטל א החילצה

 תויצקאסנרט 4-ל העיגה אל א6ו\/גו6 דועב הינ

 תותליאשב רתוי בוט הלפיט אשו\\גו6 .הינשב

 דוע םיבוט תויהל םילוכי ויה היעוציבו תוטושפה

 םיצבק תקולח רשפאמ היה ןחבמה ול רתוי

 רקב יייע) הרמוחב םיקסידה ןיב (5ד!ק]א0)

 -פה ןונגנמה יייע רמולכ) הנכותב אלו (םיקסידה

 .(א6ו\/ג6 לש ימינ

 לש םילדבהמ תגרוח תואצותה לש תועמשמה

 א6ו\/גזו6 רבעב .סשל וא הפל םידדוב םיזוחא

 -ומה תשרה תכרעמיי רתכ לע הרחתמ לכ הסיבה

 -ופ איה אד-ב .םיפידע םיעוציב תוכזב ""תפדע

 התיא דדומתהל היוארה תכרעמ הנושארל תשג

 -ושי תרש דיקפתב :הנקסמה .הווש לומ הוושכ

 -עמ יתש ןיב הריחב סויכ ךל שי ,תוחפל ,םימ

 -יצר הרבח לש יוביגו םיבוט םיעוציב סע תוכר

 .חוקל/תרש סוחתב םג ןיינעמ תויהל ליחתמ .תינ

 ?2-ל הווש 1 דועו 1 םאה :גורדימ

 -צמ הדימ וזיאב איה ונקדבש הנורחאה הלאשה
 לועפל םויטנפה לש תלוכיה תא לצנל אד החיל
 ימל .(5אוק) ייירטמיס יליבקמ דוביעי תביבסב
 דוביע יכ ןייצנ םירומא םירבד המב רכוז אלש
 לע ,הלעפהה תכרעמש ושורפ ירטמיס יליבקמ
 דח א יזכרמ דבעממ רתויב דייוצמה בשחמ
 ךכו ליבקמב םידבעמה לכ ןיב יה הדובעה תא קלחל



 הנושאר ןחבמ תעיסנ ו/ו(10וו'צ 01 ==-------------==

 הלימה תועמשמ .רתוי .ההובג הקופת גישהל

 הז סיהז םידבעמה לכש איה חנומב ייירטמיסיי

 תינכותהמ קלח לכ תושעל לוכי דחא לכו הול

 שי תויליבקמה לוצינ ךרוצלש ןבומכ .וילע לטויש

 -ומה סימינ יוביר) םימינל םושיה לוציפב ךרוצ

 תולטמ-יוביר תלוכיב תוחפל וא (ליעל .םירכז

 לכ םיווהמ ליבקמב םיעצבתמה םיכילהתה זאש)

 .(רחא םושימ קלח דחא

 םג תבייחמ ירטמיס יליבקמ דוביעב הכימתה

 -ויב הליעיה ןומטמה תטיש .הרמוחל תוסחייתה

 הב ,(וצחודמ 846%) ייתרחואמ הביתכיי איה רת

 שמשמ ןומטמה

 הנסחא | רוזיאכ

 -נה םינותנל ינמז

 -הה תכרעמ לע הליטמ ןורכזה תויטנטסיסנוק

 תומינל ודהפוה םינחבמה לכ ,םכריכזהל .הלעפ

 תולת תמייק אלו ומצע ןחבמה דוק יייע תודרפנ

 הלטמה סע דחא דבעמ השועש המ ןיב תיגול

 הכומנ וז האצות ןכל .ינשה דבעמה לע הצרה

 -הש ונל הארנ .רבסה תשרודו תופצל ןתינש הממ

 רתי סמועל קסידה תכרעמ תא וסינכה םינחבמ

 -ותב אטבתמ אל דוביע חוכ תפסוה לש רופישהו

 הברהב הרוקש המל המוד רבדה .ךכ לשב תואצ

 תשרו יסיטרכ תפסוה םהב ,תרושקת תותשר

 -אב סינותנה תרובעת לש היוורל האיבמ (או6)

 תרפשמ אל ינש דבעמ תפסוהו תכרעמה קיפ

 -יסב .רבד

 ןהב | תויצאוט

 קובקבה ראווצ

 -יעה רשוכ אוה אחת = בעמהמ  םיבתכ
 אכרמה = דוב = ד/יועל םדותו דבוע ןכא 'רטמ'ס 'ל'בקמ דוביע | ישארה = ןורכול
 דוביע | לשמל) : : 2 -ותכ | .(אגא-ה)

 הקיפרג ,הומת = 7'₪18 787הב !חוא ןוחבל ךירצ לבא ,םיעוציב כ מ ב

 ,תידמימ | תלת איועל עיגהל רומא בועחמה וב 'ד'צצסה | סיאצמנ ,ןותנ ןמו
 -תמ תונכות ישארה | ןורכזב

 -ועמ אל סינותנ

 דוע לכ .םהב שומישה תא עונמל שיש םינכד

 ול דומצה ןומטמה ,דיחי ישאר דבעמב רבודמ

 -ועמ אלה תובותכהמ האירק תשקב לכב ברעתי

 -המ םינותנ לבקי דבעמהש ךכל גאדיו | תונכד

 -ומ בשחמב רשאכ לבא .8א1-המ אלו ןומטמ

 תמאתהב ךרוצ שי ,םידבעמ רפסמ םינקת

 -סל שארמ ןנכותמ סויטנפה .םהיניב םינומטמ

 תומאתה לע הרקב םע םידבעמ תבורמ הביב

 .ןומטמה

 סע אסא 3360 בשחמ לע התשענ ונלש הניחבה

 -מה .ליבקמב םילעופה םיינש םעו דיחי םויטנפ

 תפנב קסידו ןורכז טייבהגמ 32-ב דייוצמ בשח

 תרובעת .תינוניב תשרב תרשל יוארכ ,טייבהגייג

 וצירהש ,הדובע תונחת 36 ידי לע הרצונ עקרה

 שמשמה ,א6186ח0) ןחבמ לש חוקלה םושי תא

 העצוב המצע הדידמה .תשרה ינחבמ לכב ונתוא

 האוושהל ונשמתשה םהב ,דרופנטס ינחבמ לע

 -יר יאנתב הניחב םירשפאמה ,ליעל טאוא םע

 ,ליבקמב סיהז סיכילהת 8 ונלעפה .םידבעמ-יוב

 לע ןחבמבש תולטמה 10-מ תחא ליעפמ דחא לכ

 ומלשוה סה וב ןמזה תא ונדדמו ,תדרפנ המינ

 -ותמ הוולנה ףהגב .תורוצתה יתשמ תחא לכב

 .הלטמו הלטמ לכל תואצותה תורא

 תטלוב הילמונא

 16% ,םינחבמ ינשב הילמונאה תטלוב תישאר
 -הל םוקמב ךראתה ןמזה .םהב .,10ו/85-ו
 סיעוציבה 'םירחאה םינחנמה הנומשב .רצקת
 הרקמ םושב לבא ,ינש דבעמ תפסוה י'יע ורכוש
 12 ןיב ענ רופישה .יצחל ןחבמה ןמו רצקתה אל
 תניחבש סמועה לע דמלמש המ ,דבלב זוחא 33-ל

 (םייביתו תויטמ

 ינש םויטנפ תפסוהמ האצותכ םיעוציבב רופישה

 .זוחא 33-מ רתוי תויהל יופצ

 -ותו דבוע ןכא ירטמיס יליבקמ דוביע :הנקסמה

 -הב ותוא ןוחבל ךירצ לבא ,םיעוציב רופישל סר

 עיגהל רומא בשחמה וב יפיצפסה סושיל רשק

 תרשל םידבעמ סומיסכמ םותרל היטנה .אישל

 עצבמ תרשה ןכ סא אלא ,תקדצומ חרכהב הניא

 הדובע תונחתב אקווד .םיבושיח יריתע םימושי

 תא רוגסל ינשה םויטנפה לוכי תויפרגו תויסדנה

 8156 תונחתל 6 תמרופטלפ לע אד ןיב רעפה

 ןושאר םיכרד ןחבמ הז ,החיתפב ושגדהש יפכ

 הרגב אל ןיידע אד .ךורא חווטל ךשמיש עסמב

 ףאוש הל ומאתוהש םייתימאה םימושיה רפסמו

 אל ןה םג אד-ל תוביטנרטלאה .הז עגרב ספאל

 תוקוקז םויטנפה תומרופטלפו םוקמב תודמוע

 ונחנא .תוחפה לכל דחא היצוימיטפוא בוביסל

 םה וב בצקב םיביכרמה לכ תא ןוחבל ךישמנ

 היהי הז .הנומתב סכתוא קיזחנו קושל וררחושי

 .קתרמ עסמ

--7-7--7-7-7-7-7-777- 

 יאָא-3!ה ת3/ה
 סי'כ6חא ירפס[

 46160 הילצרה ,6108 .ד.ת

 09-571582 :סקספ 7 :'לט

 םישדח

 60 6 תורישו הלעפה ךירדמ - לבונ תשר

 467 85000 .םישמתשמו םיחתפמל םלש ךירדמ - קי'גמ

 7 961, תפשו םייאלבט םינותנ יסיסב

 )0 < 9010808560 - בשחמ תכאלמ

 תאצל דמוע
 . . ישומיש ךירדמ - 158-205 הלעפה תכרעמ

 ... טקסיד+ בשחמה יעוציב תא רפשל דציכ

 וו

 הלעפה תוכרעמ

 200 39.00 . תירבעו תילגנאב תודוקפ - /גמ0ספ 1

 50 ₪00 2 םלשה ךירדמה - 208 6

 216 4500 .2. (םדקתמלו ליחתמל) זאזא דומלל
 וו

 ק6 ינעוצקמל

 ו ישיאה בשחמל הקזחא ךירדמ

 846 65.00 .טקסיד+ יעוצקמה שמתשמל ישיאה בשחמה

== 

 םילילמת ידבעמ
 0 ישומיש ךירדמ - 6.2 הסריג ב-א

 5 מ 5 הסרג ,ישומיש ךירדמ - 6%

 . .(תילגנא-תירבע) םלש ךירדמ - 6%

157 0 

147 0 

868 0 

 תונכת תופש
 421 55.00 . תונורתפו תויעב ,תוינכות - לקספ וברוט

 898 5900 .((4 ינבמ תונכת - לקספ וברוט

 404 65.00 . . טקסיד+ (וברוט) 6 תפשל םלשה ךירדמה

 479 0 טקסיד+ 6 תנכתמל םילכ תכרע

296 0 

4183 0 

850 0 

162 0 

 ו ילנויצקנופ תונכת - 0

 ו תיתוכאלמ הניב תפש גולורפ

 ה (מבי ,74% ,20) ינבמ 85 לובוק

 . .לקספ,קיסייב תונורתפ 80 - בשחמהו דימלתה

 םיללוחמו תונוילג
 221 47.00 . טקסיד+ 2.8 ורקמ - םימדקתמל 123 סוטול

 118 25.00 . . . (םימושיי חותיפ) סוטולב םימדקתמל ורקמ

 850 65.00 . 488% 6845 1[ קןטפ םימושיי יללוחמ

 תוכרעמ חותינ

 2606 900 תותשרו בושקת

 וא 0 מ מם תוישיא עדימ תוכרעמ חותיפ

 844 65.00 . .תוכרעמ חותיפב השעמו הכלה - הנכות תסדנה

 למס .תובשחוממ תוכרעמב עדימ תחטבא

 .יארשא יסיטרכב ןופלטבו סקפ ,ראוד תועצמאב ןימזהל ןתינ *

 .תזכורמ הנמזהל תוחנה לע עדימ תלבקל רשקתה *

 .םוסרפה םויל םיגוכנו חולשמ ימדו מ"עמ םיללוכ םיריחמה *

 של 9
 1993 'קוא לארשי 6



 ברק ןוד תאמ

 ללכ ךרדב - בשחמה תליבחמ קלחכ תלביקש 5טק6ז 004-ה גצ .ךל הרקי הז רחואמב וא םדקומ

 - תיתימא הנחבאו םיתוויע ,הנומת תוביצי ,עבצ קויד ומכ םיינונטק םיטרפל סנכי רכומהש ילבמ

 תוהובג תונחבא הצור התא ,תיתוכיא ןטקו רתוי הלודג הנומת הצור התא ,תיזיפ ןטק .ךילע ןטק טושפ

 רשפאמ אל גצהו \/וח6סו/% ימושי רפסמ םע תינמז-וב דובעל ליגר התא םא דחוימב .קפסל לוכי אל אוהש

 .ההובג הנחבאו םילודג ךסמ לע םלוח ךמצע תא אצמת התא .תינמז-וב סושי לכל חותפ ןולח קיזחהל ךל

 "הכמיי תישעש וא ,םינוכנה םירוהל תדלונ םא

 -ליור סלורה דחא תא שוכרל לכות ,הסרובב

 אלמי שטניא 21 ךסמ .הגוצתה סלוע לש םיס

 .תדבוכמ תוחכונב ךלש הדובעה ןחלוש תא

 שיש ץוליא אוה ךלש קנבה ןובשח סא לבא

 רתוי לודג גצ :הרשפל קחדנ התא ,וב בשחתהל

 ומכ יסנניפ רוחש רוח אל לבא שטניא 14-מ

 ,הבוט הרשפ סה שטניא 17 יגצ .שטניא 1

 ,יאקירמאה קושב תרבוג הזיחא הל תשכורש

 ,ונחנא לארשיב .תוינוגריא תושיכרב דחוימב

 ונעגה אל ןיידע .רוחאל םידעצ ינשכ ,ליגרכ

 שיש ךכל םיעדומ ללכב םינוקה בור וב בצמל

 תובישחה .ינשל דחא גצ ןיב יתועמשמ לדבה

 -מו ריהמ (אםתתמפו) ךסמ ןונעיר בצק לש

 -וגכ (!אדפא[//6) הריזש לש בוהביה תעינ

 תדיריו שאר יבאכ ,םייניע תופייעב םימר

 .םינוקה תעדותל הרדח אל ןיידע הקופת

 -רא םילוקישל לוזלזב םיסחייתמ | ןיידע

 הריחבה .גצה תריחבב םייתוחיטבו םיימונוג

 רתויב לוזה ךסמב איה םינוקה לש תלבוקמה

 .אוצמל ןתינש

 ילארשיה םקודרבה

 עדומ יד ילארשיה הנוקהש אוה סקודופה

 -הל ןכומ אוהו םיבשחמה ףנעב םישודיחל

 תשיכרב ותסנכהמ תיסחי ההובג זוחא עיקש

 םינכומ םינוקה בור .ודייצל םירזיבאו בשחמ

 ,בשחמ תשיכרב חייש 5000-מ הלעמל עיקשהל

 סינש שולש ךות ןשייתי אוה יכ םהל עודיש

 -מל ףיסוהל םינכומ אל םה לבא ,רתויה לכל

 גצה יכ חיטבהל תנמ לע חייש 1000 דוע ריח

 יבר" םיגצ לש תוריכמה .ןשייתי אל תוחפל

 ( אוטו דואמסטמא6סצ, אוטנופצא6 ) יירדת

 ב"הראל סחיב דואמ |תודורי לארשיב

 וזש תורמל (םירכמנה סיגצה ללכמ םיזוחאב)

 ימי תישאר תא ריכזמ בצמה .תיאדכ העקשה

 יטלקמ שכר לארשיב רוביצהשכ ,היזיולטה

 עבצ יטלקמב םפילחהל תנמ לע ןבל/רוחש

 תא םישאהל ונלוכי זא .תורופס םינש ךות

 יגצב לבא ,יטרקוריב םוטמיטב הלשממה
 תוארלו הארמב טיבהל אלא ונל ןיא בשחמ
 .סימשאה תא

 -יקס אשונ ןיבל םיימינונא שטניא 14 יגצ יב
 עונצ לולכיש לש םיבלש ינש םידירפמ וז הר
 ,יירדת יעובקי" םיגצמ רבעמ | ,ןושארה .רתוי
 םירדתב תונומת קרו ךא גיצהל םילגוסמה
 הנומתה תגצהל םמצע תא םימיאתמש ,"רדת יבריי םיגצל ,5/68-ו לש םיינקיתה
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 דסס| ₪סס < ב תויחלנומ

 חו תיב

 תויצקילפא םיחתבמב

 :עוציבו ןונכת :הכרדה

 עדימ ירגאמ תינופלט

 סיילאוזיו תישיא

 תודמול םיסרוק

 תוגצמ

 ילטיגיד ואדיו ינוטרס ללוכ הידמיטלומ בוליש

 / 5 חר 6171 תרבח לש םושר םש וה דסס[םסס א

 6וו60ח חח 1
 ₪ ש!+וה60ו3 5ע5%6 5 0.

 02-918722 .סקפ 02-917838 .לט 99000 שמש תיב 33/6 שמש ינג טקנוקילכ

 הביסה ךל מא תינקש הנכותה 7
 "העקתנ" |" התאו שה הל ןיאש ןבאכ יאו תלגיק

 6561 עצב רב מכ תמה ןיכפוה דע ןאכ ןתמה

 הלחתהל רוזחו |" קחשמהמ אצ ןיריפסא 2 חק = | ע'ג'תור'שה שיאש

 םיצבקה = | ולווה * 1זטווס)/הוס * טסו 060 = 1ל% = /4711186 | רדחב הוה לכה
 י'"וקפדני' ץועייו הכימת ,הכרדה ב | תרחבש דע

 ל סדפ תונכות ישמתשמל | ב | 6

 מ

 כ
- 

 = 2 ץ |  רורד םוקמב לקש 0 5

 . 06 |: : ₪ ל ₪ רה'צ 5
 מ 5 3 ס

 5 ב
-] 
5 
= 

 םרוזחשל

4 ₪ 03/6739575 
 דכהזמ9056 101157ו6ד * 1205167007 * 120107

 ו מ" 6 ו החלש ח 7 יקתהל
 הרמגנ הדובעהש | .תבלישש תא קודבל ילבמ

 | ן ו ה תונכשהה לב ?תספרה
 הארבה תיבנ ךל ןתמה

 המידק רתא דעצ



 0 ה
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 בלשה .םירדת לש ,רתוי וא תוחפ ,בחר חווטב

 ךסמ תרפופש םע שטניא 15 יגצ אוה ינשה

 לוניכב תועודיה ,הלא תורפופש .תרפושמ

 -במ (ח17 50088₪) "תועוברו תוחוטש"

 -יגה הניחבהמ ןה רתוי הובג קויד תוחיט

 ךסמה .תיטמורכה הניחבהמ ןהו תירטמוא

 תורוא תא וינפ לע ףקשמ וניא םג חוטשה

 -הו ירודכ ךסמ תאז השועש הדימב עקרה

 -ורא תועש וב תופצל רתוי לקש איה האצות

 ורקסנ הז גוסמ םסיגצ .תופייעתה אלל תוכ

 -מה / 26 א46421א6 לש 5 ןויליגב ,רבעב

 םינשייתמ אלי" רמאמב) .תילארשיה הרודה

 לע ידמל בחרנ ינכט טוריפ ןתינ י'םינקתה םע

 -חנ אלש ,ללכב םיגצ לש תונוכתהו סיגשומה

 ןייעל למומ שדח אשונהש ימל .ןאכ וילע רוז

 .(ליינה רמאמב

 הניחבל םינוירטירק

 סינוירטירקל ונעש סיגצ 34 ונפסא וז הריקסל

 15.5 תוחפל וכרוא הנומתה ןוסכלא :םיאבה

 תונומת גיצהל לגוסמ אוהו (מיימ 394) שטניא

 ןונעיר יבצקבו תוחפל 1024א786 דע תונחבאב

 ,800א600 דע ץרה 72) 85 ידי לע םישרדנה

 -ומכ ,הריזש אלל (1024א786 תונומתל רה 0

 ןכש ,הז רקסב םיגצוימ םינרציה לכ אל .ןב

 אל תונוש תוביסמ תוביס ויה ןטק אל רפסמל

 דומעל ושרדנ םירקסנה םירצומה .ףתתשהל

 ףדמל לעמ תונימז ,ונלש ירחסמה ןוירטירקב

 יאמ שדוח עצמאב היהש ,עבוקה דעומב

 ןיב הזאפ רבעמב ויהש תובר תורכח .הנשה

 ףתתשהל אל ופידעה עבוקה ךיראתב סימגד

 הריקסב םירסחש םיטלובה סינרציה ןיב .ללכ

 מבי ,דגאאא ,ישיבוצימ ,אס] לע עיבצהל לק

 םירחא םירשעכ דוע םימייק לבא ,קפמוקו

 .םנורסח לע םירצמ ונאש

 חטש .םיבר סה שטניא 17 יגצ לש תונורתיה

 רתוי זוחא 60 דע 50-ב לודג ךסמה תנומת

 -מה יצחכ) הברהב לוז םה .שטניא 14 גצ לשמ

 רתוי םילק ,שטניא 21 יגצמ (תוחפ וא ריח

 17 יגצ ,תאז םע .רתוי סינטקו (שילשב ךרעב)

 תצובקל בורקה רבעב וכייתשה שטניא

 ופסכ לע םירחתמ סניאש ""םירקיה סיגצהיי

 -רמ םיטעמ בייהראב םג .עצוממה הנוקה לש

 -מב ,היהיש לככ בוט ,גצ שוכרל םמצעל םיש

 לש יתרוסמה קושה חתנו רלוה 1000 לעמ ריח

 -שמ הז בצמ .זוחא 5-מ תוחפ היה הלא םיגצ

 סיברו םיכלוה םינהצי רשאכ ,הנורחאל הנת

 סוצמיצל ימוירופוא םש ,ייךרע יווקיי םיפיסומ

 תיצחממ רתוי ,םויכ .םיריחמ ץוציקו תונוכתה

 תוחפב בייההאב םינימו הריקסב םיגצה

 -ומ ןיינעל האיבהש תוחתפתה ,רלוד 1000-מ

 .םיגצ לש וז הירוגטקב רבג

 שטניא 17 יגצ

 רטמרב לכב חונורחי

 רתוי םילודגה םיגצה ,שטניא 14 יגצל סחיב

 אלא רתוי לודג הגוצת חטש קר אל םיעיצמ

 -רפ לכב םייתועמשמ םירופיש ללכ ךרדב ,םג

 לע הארת הלודגה הנומתה תא .הנוכתו רטמ

 סעט ןיא .רתוי הבוט הנחבאב שטניא 17 ךסמ

 הנחבאב הנומת שטניא 14 ךסמ לע גיצהל

 לע לבא (5טק6ז/64) םילסקיפ 8008600 לעמ

 דומב שמתשהל יאדכו רשפא שטניא 17 ךסמ

 םג םיכמות שטניא 17 יגצ תיברמ .8

 -וגב ולש תוישומישה יכ םא 1280%1024 דומב

 קוקז תמאב התא םא .קפסב תלטומ הז לד

 -רב תוניצרב ןייעל ךילע ההובג הכ הנחבאל

 -יא 17 יגצ לכ .שטניא 20-21 לדוגב גצ תשיכ

 -דת סוחת סע ,ירדת יבריי םה הריקסב שטנ

 תודכלתה יוקיל ןוקיתל יעצמא םג םימ

 הלאה םיעצמאה לכ .(560 א 0 א6)

 הנומת תגצהל ךסמב שמתשמש ימל םיבושח

 ןכות איה גצה לע הנומתה ורובע ,יי'תיתימאיי

 החנומ םלועל דמחנ קשממ אלו הדובעה

 -ימ תלת םייביתו תבשחוממ הקיפרגב .םיוות

 תונומת דוביעבו תינחלוש רואל האצוהב ,ידמ

 אוה םוידמהי הקוחשה הרמיאה תמייקתמ

 ,גצה אוה רתויב ינושארה סוידמהו - יירסמה

 .יתוזחה רסמה תא םיכרוע וילע

 ררועתמ קוש

 -תב אצמנ סילודגה םיגצה קוש בייהראב םג

 רקחמה תרבח יתוויד יפל .וכרד תליח

 תשולשב ,הז ףנעב תיחמתמה ,אוסאודא\א

 רואל האצוהב ,ידמימ תלת ם''ביתו תבשחוממ הקיפרגב

 הקוחשה הרמיאה תמייקתמ,תונומת דוביעב) תינחלוש

 אוה רתויב ינושארה םוידמהו - "רסמה אוה םוידמה''

 .יתוזותה רסמה תא םיכרוע וילע ,גצה

 םילוכי  סקלחב) תוחפל %6)-מ סיר

 דע (רתוי םיכומנ םירדת לע םג ןרכנתסהל

 -יזש אללו רה 70 לש ןונעיר בצקב 8

 ,רתוי םסיהובג םירדת עיגהל םילוכי םיבר .הר

 -ומת גיצהל תלוכיה .1280א1024 דומב שרדנכ

 איה תוהובג תונחבאו םסיהובג םירדתב הנ

 סיגצ לש תיסחי הובגה ריחמל תוביסה תחא

 הנומת התואש ךכל הביסה םג וז לבא ,םילודג

 -מו השדח ,הביצי תיארג שטניא 17 ךסמ לע

 .שטניא 14 גצ לע רשאמ רתוי תקייוד

 םיעצמא רתויב םג םידייוצמ םילודג םיגצ

 יגצ תיברמ דועב .הנומתה תוכיאב הטילשל

 ןוויכל םירותפכ גוזב םיקפתסמ שטניא 4

 -יגנ םינונוויכה ראש לכו - דוקימהו המצועה

 לעמ םייוסיכה תרסה רחאל יאנכטל קר םיש

 םירותפכ םיללוכ שטניא 17 יגצ - ךסמה

 לדוג ןוויכל (םייתרפס) םיציחל וא (םייגולנא)

 ןוויכל ,ךסמה בחורו ךרואל המוקימו הנומתה

 -אה תומולא תשולש לש תויסחיה תומצועה

 -גד המכבו (עבצ ינוקית עצבל ידכ) םינורטקל

 בייהראב ורכמנ 1993 לש םינושארה סישדוחה

 :האבה הקולחה יפל םיגצ ןוילימ 6

 שטניא 14 יגצ סה לוכה ךסמ יצח טעמכ 4%

 .(הדיחיל רלוד 350 דע) םילוז

 700-מ רתוי םירקי סיגצ םה זוחא 10-כ קר +

 .(בוחרב ריחמ) רלוד

 לדוגב סה תיצחמכ םירקיה םיגצה ךותמ 4%

 .שטניא 21 דע 19 לדוגב סה עברו שטניא 7

 ינווגו\ ל/ש רקיעב) םידחוימ םיגצ סה ראשה

 .(רופא

 -ויב םירקי סה שטניא 21 לעמ לדוגב םיגצ 4

 שטניא 26 יגצ העיצמ ישיבוצימ ,המגודל .רת

 רתויב םילודגה םיגצה .רלוד ףלא 13 ריחמב

 שטניא 40 םסלדוג ,ישיבוצימ תרצות םה םג

 -מל םידעוימ םהו (מי"ס 80א60 הנומתה לדוג)

 .בחר להק ינפב תוגצ

 הנחבאב רופיש ןיא שטניא 1 לעמ םילדגב +

 -שח לע אב לדוגה .ךסמה תא םילידגמ רשאכ
 םידחה םיכסמה .הקוידו הנומתה תודח ןוב
 -אמ ,םויכ ,קושב רתויב םיקייודמהו רתוי

 160081280 לש הנחבאב הנומת גיצהל םירשפ



 .שטניא 21 ךסמ לע

 -שה ךסמה תיגולונכט הלחה הנורחאל קר %

 -וגה םיכסמל סנכהל (1.47 500₪8) חוט

 יתוכיא לודג ךסמ רצייל השק .דואמ םילד

 ,לודג ךסמ .עוברו חוטש ךסמ רצייל השקו

 .רקי יגולונכט גשיה אוה יתוכיאו חוטש

 םיגצה תוינרציב הלודגה איהש ,ישיבוצימ 4

 תיגולונכט לע ינוסמ תויוכז השכר ,םילודגה

 םע ךדשל תנווכתמ איה התוא ,"ןורטינירטייה

 .הלש (פ8₪ ייימניד המולא בוציע" תיגולונכט

 תא ובלשי 1993 ףוס תארקל ועיפויש םיגצה

 ,סינווגה תוביציו תוריהב לש ההובג המרה

 תעינמו תודחה סע ,ןורטנירטה תא תונייפאמה

 .8= תיגולונכט לש סיירטמואיגה םיתוויעה

 -מה סה םיגצש ךכל םרוג ללותשמה ןייה %

 דרו: אל וריחמש בושחימב דיחיה ביכר

 .(םילקשב) הלוע וליפאו (םיירלוד סיחנומב)

 ןכלו ךשמת וז המגמש איה דיתעל תיזחתה

 אל איה .םיריחמ תדיריל ןיתמהל סעט ןיא

 .בורקב עיגת

 תורפופשב סישמתשמ הריקסב םיגצה 34 לכ

 .םינפי םלוכ ,דבלב םינרצי 7 תרצותמ ךסמ

 -עב םג ךשמת םסינפי סינרצי לש תויטננימודה

 סינרצי לומ תורחתב דומעת איה לבא ,דית

 וטילחהש םינאירוקו םינוואייט ,םייפוריא

 -בח לש הריהנה .הז םוחתל טנכהל הנורחאל

 תינושארה העקשהה וב קושל תושדח תור

 -יאו תולודג תורפופש רוציל לעפמ תמקהב)

 המגמהש ךכ לע הדיעמ ,הרידא איה (תויתוכ

 -מו תילסרבינוא איה םילודג םיגצל רובעל

 -וא םיבר קוש יחמומ .הצואת רובצל הליחת

 םיריחמב תיטמרדה הדיריה אקווד יכ םירמ

 -הו בשחמה תבית) תכרעמה יביכרמ ראש לש

 יתוכיא גצ תשיכרל יונפ ףסכ הריתומ (תספדמ

 ףסכה רשאכ ,רבעב התפצנ המוד העפות .רקיו

 .רוייל תוספדמ תשיכרל רקיעב בתונ יונפה

 -מה יריחמב תיתועמשמ הדירי ררג רבדה

 סודר היהש ףנעב םידקת אלל החירפו תוספד

 םילודג םיגצב םג רוזחת העפותה סא .ןכ ינפל

 -יל ואיבי ןכ ינומה רוצי לש תונורתיהו ןכתי

 .לודגה ךסמה לש היצזירלופופלו םיריחמ תדיר

 הינק םרטב לוקיועל םירטמרב

 -יכר ינפל ררבל ךילעש םיבושחה םירטמרפה

 גצ תשיכר ינפל יאדווב לבא ,והשלכ גצ תש

 :(תובישחה רדס יפל אל) םיאבה סה רקי

 -רפ לש ןטק אל רפסמ .הנומתה תוכיא %
 לע .הנומתה הדימ וזאב .םיעבוק סירטמ
 -יג .תקייודמ  ,היעבצב הנוכנ הייהת ךסמה
 ןיבו ריהבל ההכ ןָיּב םירבעמב הדח ,תירטמוא
 תקומעו (תיברימ המצוע) תרהוז ,עבצל עבצ

 שטניא 17 יגצ

 .(םייח םיעבצ) ןווג

 וז םירטמרפ תצובק .תילנויצקנופ הנחבא 4%

 גצהש תונחבא לש יוסיכה סוחת תא תעבוק

 הנחבאל הנחבאמ רבעמב תולקה תאו רשפאמ

 .םיינדי םינונוויכ אלל

 -ייתמ הלא םירטמרפ .תוחיטבו הימונוגרא 4

 תוכשוממ הדובע תועש לש העפשהל םיסח

 -בו שמתשמה לש היגולויזיפה לע גצה לומ

 רדת לשב ךסמה בוהביה .סייניעה לע דחוימ

 בחור תולבגממ סרגנה דוציר ,ידמ ךומנ ןונעיר

 -אה סה הנירק לש םייטטופיה םיקזנו טרס

 .עונמל ךירצ התאש םיטקפ

 :םתועמשמו םירטמרפה תא הרצקב טרפנ

 חיטמורכו חירטמואיג תוכיא

 שי תמלשומ הייהת ךסמה לע הנומתהש ידכ

 סינורטקלאה תומולא תשולש יכ אדוול ךרוצ

 תירוזחמ הקירס יייע הנומתה תא תוותמה)

 -פה ןפודה תא הפצמה ירופסופה רמוחה לש

 לע םוקמ לכב הנעגפת (ןסמה לש תימינ

 -ירצ ךכ םשל .היוצרה הדוקנב קוידב ךסמה

 :םיאנת רפסמ םייקתהל םיכ

 לצה תכיסמב (007 ?1ז6₪) םירוחה חוורמ 4

 לש לדוגמ ןטק תויהל ךירצ ךסמב תנקתומה

 ךירצ שטניא 17 יגצב חוורמה .דיחי לסקיפ

 ,ןורטינירט יגצב .מיימ 0.28 רתויה לכל תויהל

 םיטוח לירג ןקתומ לצ תכסמ סוקמב סהב

 .מיימ 0.25 אוה חוורמה ,םייכנא

 לש רטוקה אוה (5207 5128) םתכה לדוג +

 רטוקה .ןךסמב העגופב םינורטקלא תמולא

 לש םיילרפירפה םירוזיאב ללכ ךרדב לדג

 לדוג .תווצקב תשטשטמ הנומתל סרוגו ךסמה

 .דיחי לסקיפ לדוגכ ךרעב תויהל ךירצ םתכה

 לש הנומת גיצמה ,ינייפוא שטניא 17 ךסמב

 רטוק ,מ"ס 32א24 לש חטש לע 8

 .מיימ 0.35-מ ןטק תויהל ךירצ םתכה

 ( 60אצ5808א68) תומולאה תודכלתה +

 העיגפה ימתכ הדימ וזיאב דדומה רטמרפ אוה

 תדוקנ לכב םיפפוח תומולאה תשולש לש

 יזא קוידב תופפוח אל תומולאה רשאכ .ךסמ

 יוצרה עבצב הדיחי ךסמ תדוקנ לבקל סוקמב

 -וחכ דחא דצב וילושש ,בחרומ םתכ םילבקמ

 תודכלתה-יאה רטמרפ .םימודא ינש דצבו םיל

 -מב מיימ 0.15) לסקיפ יצחמ ןטק תויהל ךירצ

 .(ונלש הרק

 ינשמ םרקיעב סה םיירטמואיגה םסיתוויעה 4

 תוויעו "תוכיסה תירכ" תוויע :  םיגוס

 הארנש טקפאה אוה 1א65₪1ו0א .ייתיבחיי

 סהו םיליבקמ םיווק סיגיצמ רשאכ ךסמה לע

 -במ רתוי ךסמה זכרמב הזל הז םיבורק לעופב

 רשפא .ךופהה טקפאה אוה 88581. .םיילוש

 םילסקיפ 2 לש לדוגל דע םיתוויעל םיכסהל

 .הדובעב עגפי רבדהש ילבמ (מיימ 0.7)

 רואה תמצוע איה (8810₪7אם55) תוריהב +

 -טל ילבמ ךסמהמ ןירקהל רשפאש תיברימה

 רטמרפה .ןווג ילדבה דבאלו הנומתה תא שטש

 םיעבצ ךסמה לע גיצהל ךירצש ימל בושח הזה

 ךרע .תקהוב הביבס תרואת יאנתב םג םיזע

 םימושיה בורל קיפסמ (!ססו-וגחוטטחפ) 200 לש

 .לופכ ךרעל עיגהל לוכי ןורטינירט גצ

 גשומ ךסמה לע ןוכנה עבצה סינווג קויד +

 -ולא תשולש לש תומצועה ןיב ןוכנ ןוזיא יייע

 -יהו המודאה ,הלוחכה) סינורטקלאה תומ

 ןוכנ ןוטא לע רומשל הדיחיה ךרדה .(הקור

 יעבצ תא סיוושמ וב ,יתפוקת לויכ יייע איה

 גצה לע ךכ םשל .ספדומ טלפ לש עבצל ךסמה

 לכל םידרפנ ןונוויכ ירותפכב דייוצמ תויהל

 .תומולאהמ תחא

 ןווגל ןווגמו ריהבל ההכמ סידח םירבעמ +

 -ולא תמצוע לש ריהמ ןונפיא ידי לע םירצונ

 רבגמב ךרוצ שי ךכ סשל .םינורטקלאה תומ

 תא טלוק ואדיווה רבגמ .טרס בחר ואדיוו

 םתוא ךפוהו ךסמל םינזומה 808 תותואה

 בחור .תומולאה תומצועב הטילש תותואל

 רתוי זוחא 10-כ אוה (םיצרהב) יוצרה טרסה

 ,המגודל .הינשב םיגצומה םילסקיפה רפסממ

 ןונעירה בצקב תגצומה 1024א768 דומב הנומת

 תוותמ הינשב סעפ 70 רמולכ) ףרה 70 לש

 (ךסמה לע םילסקיפ ףלא 770-כ תומולאה

 .תוחפל ףרהגמ 58 לש טרס בחורל הקוקז

 הינשב םעפ 60 תגצומה 1280א1024 תנומת

 .<רהגמ 75 לש טרס בחורל הקוקז

 תילנויצקנוב הנחבא
 תיחימא הנחבאו

 ראתל ידכ ייהנחבא" חנומב לבוקמה שומישה

 אוה ךסמ לע תגצומה הנומתה הנבמ תא

 -וא חלוש ואדיווה םאתמש הדבועל .העטמ

 םיסלופ 10248768 לש הנבמב םיילמשח תות

 בטימכ השוע גצהש ןכלו - ןונעיר רוזחמ לכל

 ןיא - דרפנ לסקיפכ סלופ לכ גיצהל ותלוכי

 ןיב ןיחבהל לגוסמ םנמוא הפוצהש תועמשמ

 -הה ,םתכה לדוג ,הדוקנה חוורמל .םילסקיפה

 לע תיטירק העפשה שי טרסה בחורו תודכלת

 -ופ יייע םידדומ וז תא .תיתימאה הנחבאה

 "ןונפיאה רבעמ תיצקנופיי תארקנה היצקנ
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 אוש8 םלועבו ץראב תירלופופה פד -ה תנכות יחתפמ 08חוח8 קזססטסווסחפ 058 תיבמ

 תונולחל ינושל-בר םילילמת דבעמ

 : 997ו
 --(מ"עמ ללוכ ח"ש 333) --

 תיליריק ,תיברע ,תירבעל םיטנופ עפשו האלמ הכימת ללוכ
 תילגנאו תיסור ,תיברעל (5ס9/ו65) תויא יקדובו תילגנאו (תיסור)

 י"כנת ןונגסב הספדהו אלמ דוקינ רשפאמ .(ריחמב לולכ)
 .תופסונ תופש תורשעל 506/ו0ז-ו םיטנופ תוליבח תפסוהל היצפוא

 .תיניסו תינפיל היסרו לעב דיחיה

 ו
 .םטחס|6 תואקסיעלו הימדקאו ךוניח תודסומל ,םיציפמל םידחוימ םיריחמ

 .אירול יקושל תונפל אנ םיפסונ םיטרפל

 03-5601327 :סקפ - 0 :לט ביבא-לת 46 'נמחנ
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 שטניא 17 יגצ

 שי טרסה בחורו תודכלתהה ,םתכה לדוג ,הדוקנה חוורמל

 י"9 םידדומ וז תא .תיתימאה הנחבאה לע תיטירק העפשה

 "ןונפיאה רבעמ תיצקנופ'' תארקנה היצקנופ

 -פה לש תועפשהה םוכיס הווהמה ,(אוד=)

 איה אוזא לש הדידמה תרוצ .ליינה םירטמר

 .גצב שומישה תרוצמ תרזגנו הנימב תדחוימ

 היצקנופה תא ונדדמ ונלש סינחבמב ,המגודל

 !024א768 דומב ונרחב :האבה הרוצב

 -יר בצקו (דומל סאתהב תונתשמ תואצותה)

 הנומתה .(ץ854 תויחנה יפל) רה 70 לש ןונע

 סייכנא םיווק 512-מ תבכרומ התיה ונגצהש

 םידרפומ (דחא לכ דיחי לסקיפ בחורב) סינבל

 (ל"נכ) םירוחש םייכנא םיווק 512 ידי לע

 ינפל) ישעמה סומיסכמל תוריהבה תא ונוויכו

 רטמוטופ תרזעב .(םירבשנ סירוחשה סיווקהש

 תא ונדדמו ובחורל ךסמה תא ונקרס קייודמ

 ווקל רוחש ווקמ רבעמב רואה תמצוע תונתשה

 סיגיצמ ונא (םיזוחאב) יסחיה יונישה תא .ןבל

 לעמ ךרע .ןאכ עיפומה 00 אוז" ףרגב

 זוחא 20-מ תוחפו ןייוצמל בשחנ זוחא 40-ל

 .קיפסמ יתלבל

 סינווכתמ םישנאה בורש המ ,תאו תמועל

 אוה ייהנחבאיי לע םירבדמ סה רשאכ וילא

 -בא ךרע שי ואדיוו גצל .ייהגוצתה דומיי םצעב

 -ומת גיצהל לגוסמ אוה לבא ,דיחיו דחא הנח

 800%א600 ,(/04) 6408480 :םיבר םידומב תונ

 םירפסמה גוו .דועו 10248768 ,(פטקטז /0/)

 םייקפואה סיווקה רפסמ אוה דומה תרדגהב

 -ואל םילסקיפה רפסמו (ינמיה רפסמה) ךסמב

 יתמ ייעדוייי גצה .(ילאמשה רפסמה) ווק לכ ךר

 תומולאה תא ריזחהל ךירצו) רמגנ וק לכ

 (שדח וק ליחתהלו ךסמה לש ילאמשה הצקל

 דע הלעמלמ ךסמה לכ תקירס המלשוה יתמו

 -יפל תומולאה תא ריזחהל ןמזה עיגהו) הטמל

 סיארקנה םיסלופ יפל (הנוילע תילאמשה הנ

 הסינכב ואדיוה תותוא תא םיוולמה 5צא6

 .גצל

 ןורכניט ירדח

 -יווה םאתמ ידי לע םירצוימ ןורכניסה תותוא

 1993 קוא לארשו =

 .הדובעה דומל סאתהב (יפרגה סיטרכה) ואד

 -יס סלופ רציימ אוה 64 דומב ,לשמל ךכ

 םילסקיפ 640 ירחא (ווק סויס) יקפוא ןורכנ

 .הינשב םיסלופ ףלא 34.5 ךרעב לש בצקב

 ןורכניס סלופ רציימ אוה םיווק 480 רחאל

 בצק 1024א768 דומב .הינשב םעפ 72 ,יכנא

 -של ףלא 54-ל בורק אוה םייקפואה םיסלופה

 סיגצב .הינשל 70 םה םייכנאה םיסלופהו הינ

 -הל רמולכ) ןרכנתסהל לגוסמ גצה רדת יעובק

 -ואה סע קייודמ סואיתב תומולאה תא עינ

 סירדת לע קר (יפרגה סיטרכהמ םיעיגמה תות

 ןורכניסה יירדת יבריי םיגצב .שארמ םיעובק

 סוחתב אוה דוע לכ ,רדת לכ לע עצבתהל לוכי

 .טרפמב רדגומה

 תוישומיש חיטבהל תנמ לע ,ליעל וניארש יפכ

 ןורכניס רשפאל גצה לע בחר םינפוא ןווגמב

 הינשב םיסלופ ףלא 60 דע 28-מ יקפוא

 םיסלופ 76-ל 60 ןיב יכנא ןורכניסו (ץרהוליק)

 דומ לע בשוח התא םא .תוחפל (רה) הינשל

 ןורכניסה יכ אדוול ךילע תוניצרב 4

 תוחפל) ץרהוליק 90 דע עיגהל לוכי יקפואה

 -הל לוכי גצה יכ אדוול םג יוצר .(%<רהוליק 8

 לע קר אלו םוחתב ירשפא רדת לכ לע ןרכנתס

 אל ינויח ןכ ומכ .שארמ םיעובק םירדת רפסמ

 -וזש הגוצתיי ארקנה ךרדה רוציקב קפתסהל

 תרצוימ הנומת לכ הב ,(ואדמחו ג0ע) ייהר

 םייגוז םיווק) ךסמ תקירס ירוזחמ ינשב

 -אב דובעל ףידע .(ןיגוריסל םייגוז-יא םיווקו

 -ובג הנחבאב רשאמ הריזש אלל הכומנ הנחב

 .הריזש סע הה

 תיטמוטוא לדוג תמאתה

 800א600-מ לשמל ,הדובע דומ םיפילחמ רשאכ

 הדבועה תא תוהזל בייח גצה ,1024א768-ל

 םיווק ןיב חוורמהו םילסקיפ ןיב חוורמהש

 לש םירטמרפה תא םאתהב תונשלו הנתשמ

 לדוגב תוציפק לבקנ תרחא .הקירסה ןונגנמ

 -נש םעפ לכב ךסמה לע הנומתה לש סוקמבו

 סיארוק ולא | תונוכתל .דומ | רובע

 -וימ ןהו גטדס6מאדפא]א6-ו 407056

 -למ תרזעב רתו: םיבוטה םיגצב תומש

 תנכותמ ןורכזה .ףידנ יתלב ןורכזו דבעמורק

 -מה םידומה לש םירטמרפל שארמ ןרציה יייע

 תונכיתל םינתינ םירחא םידומו רתוי םילבוק

 הסנ גצב רחוב התא רשאכ .שמתשמה יייע

 שמתשהל הפצמ התאש םידומה יכ אדוול

 תנכתל לק יכו ןורכזל םיתנכותמ רבכ סהב

 איה תונכיתל הפידעה הרוצה .םישדח םידומ

 -של ךסמ לע הנומתה תא ןווכל תורשפאה

 הציחל יייע בצמה תא רוכזל זאו ךנוצר תועיב

 .קא06 רותפכ לע

 דחא דוממ םירבעמה תא קודבל סג בושח

 חקול ןורכניסה לש םיילמשחה םילגעמל .ינשל

 חינז ןיב תונתשהל לוכיש ןמז ,בצייתהל ןמז

 ןיב םירבעמ יייע תישענ הקידבה .לבסנ יתלבל

 \/וחטסא5 לש יפרג ךסמל 05 לש םיוות ךסמ

 -וימב ,יירדת בריי גצ רחוב התאש ןמזב .הרזחו

 רכומהמ שורדל ךילע ,רקיו לודג אוה סא דח

 סטיטרכה תרזעב הלאה םירבעמה תא ןיגפהל

 שמתשהל רומא התאש םירביירדהו יפרגה

 תא בצייל גצל תקולש ןמזל בל סש .סהב

 -ימו הנומתה לדוג תא םיאתהל ,ןורכניסה

 םימעפל סירצונש סיתוויעה תא ןקתלו המוק

 .םידומ רבעמב

 םיימונוגרא םילוקיש

 -טק שולשל תקלחנ תאזה םילוקישה תצובק

 םיתיעל קר תועצובמה תולועפב תוחונ :תוירוג

 -עב סדאה ףוגל תיגולויציפ המאתה ,תוקחורמ

 -רה הירוגטקה .תוחיטבו תכשמתמ הדוב

 התאשכ לבא ,הבושח תוחפה ילוא איה הנושא

 -דל ךתוכו ,רלוד ףלאמ רתוי וריחמש גצ הנוק

 זוכיר ,לשמל .ךלש תויחונב סג תובשחתה שור

 -ותש ךכ ,גצה תיזחב םיציחלהו םירותפכה לכ

 -וג ידיל קקדזתש ילב הנומתה תא ןווכל לכ

 ןונוויכ יוצר .ירוחאה ודיצל עיגהל ידכ הליר

 -נא םינונוויכ אלו םיציחל תרזעב יתרפיס

 לש לק רוביח .םיבבוס םירותפכ יי'ע םייגול

 .המודכו םילבכה

 ךילע .רתויב הבושחה איה הינשה הירוגטקה
 תוכורא תועש גצה לומ תבשל רשפא יכ אדוול
 וא שאר יבאכ ףוטחל ,היארה תא ןכסל ילבמ

 םיעיפשמ םיבר םירטמרפ .ראווצה תא עוקנל
 -חה תא ןאכ ןייצנו וז הירוגטקב הריחבה לע
 :רתויב םיבוש

 סג רכומה (אםחם54) ךסמה ןונעיר בצק +
 שק \\ו₪) "תונומתה בצק"כ וא "יכנאה רדתייכ
 ןכלו ליעל רבכ רנד וב רטמרפ הז .(אגךמ



 -ומ םניאש םישנא שיש תורמל :רוציקב םכסנ
 -הה ,הינשב םעפ 60 לש ןונעיר בצקמ םידרט

 סידומה רובע תוחפל ףרה 72 לע איה הצלמ
 תוהובג תונחבאל ץרה 70-ו 5טקסז /0/-ו 0

 .(אסא ואדממ[.\650) הריזש ילב ןבומכ .רתוי
 -יש יקזנ תעינמב רתויב בושחה רטמרפה הז
 .ךשמתמ שומ

 ,ןנווכתמ סיסב םיללוכ הריקסב סיגצה לכ +

 -לו הטמו הלעמ גצה תא תוטהל רשפאמה

 תגרדב סילדבה שי תאו לכב .םידדצל ובבוס

 גצהש בל םש .סיסב לכ לש תוביציבו שפוחה

 ךכ ,שטניא 14 גצמ רתוי דבכו רתוי לודג אוה

 לבוקמהמ הנוש הרוצב וביצהל הצרתו ןכתיש

 .םינטק םיגצב

 תורזחהמ סרגנה קהבה תעינמ <

 -חה חטשמה רשאכ .הביבסה רוא

 ---- | שטניא 17 יגצ

 -ות וביני אשונב םירקחמהש דע וכיח אלש 2

 התענש להקה תעד \חלב ,םויכ .תוקודב תואצ

 לכ טעמכ ,תוחיטב יאשונב דואמ "הקוריי

 -סב סיגצה ןיב .אוקא ינקתב םידמוע םיגצה

 יבגל ןקתה תושירדב ודמע סלוכ ,וז הריק

 2 תחתמ םירדתב הנירקה תא ליבגמה קלחה

 ליבגמה קלחב ודמע אל 5 קרו (51/) ףרהוליק

 ץרהוליק 400 דע 2-מ םירדתב הנירקה תא

 5אודסמא, לש םסיגצה הלא ויה .(ץ1₪

 -זל .56םקזממ-ו אט1/ץ515, את6, גאוסמא

 דומעל ורמייתה אל םג םה יכ רמאי סתוכ

 -נמ תרדושמ ליינה הנירקהש בל םש .ןקתב

 תנרקומ איהו גצה לש ירוחאה וקלחב הדוק

 דגנ םיכסמה .הדיחא יד הדימב םינוויכה לכל

 ,ךסמה תיזחב םיניקתמש שי םתוא ,קהבה

 התא סא .תאזה הנירקה תא םימסוח סניא

 ןתוא ,ךוכיס תוכרע שוכרל לכות הנממ גאדומ

 זראמ ךותב תרפופשה ראווצ ביבס םיביכרמ

 -פא הרוצב הנירקה תא תומסוחה ,גצה

 -וכב ימינפ ךוכיס רתלאל הסנת לא .תיביטק

 חתתמ רוקמל תרבוחמ תרפופשה .ךמצע תוח

 -ילס לש םייטנגמה תודשה תוויעו דואמ הובג

 .ךסמה לע הנומתה תוויעל סורגי הייטהה יל

| 
 םיכרועה תריחב

 תמלשש המ תא לבקמ התא סיגצב רבודמשכ

 וב ,הז ללכושמ קושב "תואיצמ" ןיא .ורובע

 תולודגה תוינפיה ואדיווה תוינרצי תורחתמ

 וכזש םיגצה תשולש .םיארומס לש תוצרחנב

 הצקה תא םיגציימ "םיכרועה תריחב" ראותב

 תוירקע תונודכת תאוושה .שטניא ןד 'גצ 4 -שמ ,ירודכ אוה ךסמה לש יתיז ו 0 0

 5 קו -סו ךירוחאמ עקרה לכ וב ףקת
 תונולחהמ רדוחה יעבט רוא .ךביב ₪ מ"ק רייק אל
 יתבאפלא רדסב 5 7

 8 | 00 010-230 | = פופ וה ד עושה 7 | 205 הרקיתה תרואתמ יתוכאלמ רואו
 | סח ו5ץהט 0 20

 ה הלק הדימב ךתוא רוונסל םילולע
 מב | 5 0 0 080 | 00 מה ןורטינירטה ךסמ .תינדרוט לבא

 ₪ ק ד 8 7 7 והקשמשמ | אוה ןכלו יקפואה ריצב קר רומק | םי) !/81505חוז8 8 8 ו ו
 ₪ ₪ ה 86 ₪ 6 8 | .םייליע רוא תורוקמ ףקשמ אל

 חח ל א זו ₪ ףקשמ אלו טעמכ י"חוטשי" ךסמ 1694168073 | 1682163807 | 18*168%155 | 66%163א171 | 163א163%178 | 8 .
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 0 א |( ה 8 8 8 -] ויד רומק ןיידע ךסמה .יסחי גשומ
 וקם וו-6סחחקו:8חס6 619/06 . . . . ו . . קר תורוא ילא ריזחהל ידכ

 א |. ש ₪ . 7 / ך :
 דבוע התא סא .הבחר יד תיווזב

 וה יב 6 יב מ זו תונולח סע וא ,דואמ ראומ רדחב

 5-0 0 קר ה 0 0 5 ע ךסמו ,ךירוחא -- - 2 - - 2 יט רבע ךסמה יכ אדוו ,ךירוחאמ
 ו 258 4 7 4-04 7 6 םז61א6- לוכיא) קהבה דגנ לופ
 בורשה חסחוהז8ז!8660 1850/זוסה (קותס5) ן 1,048 1,280 4 1.600 0 1,280 ; 4 1,600 0 8 (תורזחה ענומ רמוחב יופיצ וא -

 13 וחרזח פדיס3) [01195ח ז3195 (ז3ל) |
 1 ג 00 55 0 ₪ א/א

 1 12 ₪ | 12 ₪ ₪ 55 לבקל ףידע תוחיטבה םוחתב +
 0 5 86 | ₪ 86 % ₪ הו ליעומ אל הז םאיי הרמיאה תא 5/6 \/0 (800 > 600 172 ₪ | ₪0 % % ₪
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 5וף08| 00 וו םה םילגל רוקמה .אל וא םיקיזמ

 טס \\/ה סוס 5 אב אב =- ביבס םימקוממה הייטהה ליל ו , , , ילילס 0 אה םס
 ו ךסמה תרפופש לש "ראווצ"ה
 ,ה תקוה 5 60018 סופו ] ו םימוזו לש ירוחאה הצקב רצה קלחה)

 0 ₪ ם ם | . . םירצוי הלא םילילס . 0 ה | אא | אא | אא = , לס .(תרפופשה
 הסקס 1/0 קו . ומ דב .. לש הייטה יייע הקירשה תלועפ תא

 דצל דצמ םינורטקלאה תומולא 1301 2006 = | . ..
 28 ןיב בצקב םיווק תייוותה)
 -מו (ליעל רבסומכ ,\רהוליק 90-ל
 .(ארה 100 דע 50) הטמל הלעמל

 ויה הו םוחתב הניקתב םיצולחה
 אוק -ו אוקת | ינקת םע ,םידוושה

 .קחסטפת וס ותה/8 8781 0050000 *אבכ

 םשפח

 0810 הוז 6

 דס!-ז68 166תת/68ו טקסס

 ך16קחסהמ 186068! 900071 חשו
 (085107ה ופ)

245 
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77 0 
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 רולייט ליב תאמ

 ,םיווש המ

 וא םירלודב

 ,םילקשב

 סינותנה

 !םיצבקה תרשב רמוש התאש

 התבשה תעש לש ריחמה המ

 תויצקאסנרטה תרש לש

 םאה !ךלש תשרב תונווקמה

 ךלצא םיבשחנ רלוד ףלא 0

 לש םויאל יירקי אל" ןורתפל

 .םינותנה דסמ תליפנ

 הלא תולאשל תובושתה

 םאהיי הלאשה לע תונוע

 תיטנוולר 8410 תיגולונכט

 !יידללש בושחימה תויעבל

 1993 קוא לארשי 6



 -יד לש ריתי ךרעמיי לש תובית ישאר סה גוש

 ת66טה0גה| 832 00 "םירקי אל םיקס

 בשוח דחא לכ אלו רחאמ .(!חטאקסחפוצמס 65

 ,ירקי אל" ןורתפכ םיבשחנ רלוד ףלא םירשעש

 וא יייטנגילטניא" גציימ [-ה יכ רמאיש ימ שי

 איה הנווכה הרקמ לכב .(ח46ק6ח06חו) אמצע

 וא 2) והשלכ רפסמ ףרצ :היגולונכט התואל

 -יא םינותנ ןוסחיא תכרעמל םיקסיד לש (רתוי

 ןניאש תונוכתמ תונהל לכותו תחא תילרגטנ

 -יפנ לש ןוכיסה רוזיפ .לודג דחא קסידב תונימז

 ךל תרשפאמ םיבר םיננוכ ינפ לע קסידה תל

 י"ע | םיילרגטניא יוביגו .החטבא | תונבל

 -רב ליבקמב שמתשהל לכות ףסונב .י'תוריתייי

 ךכו סיקסידה לכ לש הביתכ/האירקה ישא

 הלקת לש הרקמב .תכרעמה יעוציב תא רפשל

 -חי הנטק איה לפנש ןנוכה לש הפלחהה תולע

 תוכרעמ םג אוצמל לכות ךכב ופחת םאו תיס

 אלל ,תיטמוטוא תישענ קסידה תפלחה ןהב

 הלאשל הבושתה ,ריחמה יבגל .םדא תוברעתה

 -הה תדוקנב היולת רקי אל ןורתפ הז םאה

 או גואסא \או₪ תביבסמ תאב םא .ךלש הפקש

 -הל לוכי וז הריקסב םירצומהמ דחא לכ יזא

 תטלחה אל דוע סא לבא .לוז ןורתפל בשח

 -מל ךלש 6-ב קסידה תא ףילחהל יאדכ סאה

 \ירהל תנמ לע ,טייבהגמ 100-מ רתוי םע והש

 שפחל המ ךל ןיא - ,\וחשסש% ימושי המכ

 תורשעו םיטייבהגי'גב םירבדמ ןאכ .8א1פ-ב

 .םירלוד יפלא

 תושגר הנועט הטאיד

 -ואה המגמהמ תעבונ אגן לש תוירלופופה

 פסשא ) םידמימ תנטקה לש תילסרבינ

 היגוסמ תוחפ אל תושגר ןועט אשונ ,(8ו2א6

 ןוטיקיי רתויב הטובה ןועיטב .הרוהט תינכט

 יבשחמל גלפה תא איצוהל ושורפ "םידמימ

 תותשרב תילטוטה םתפלחהו א14[א:ח \או5-ה

 ,םידמוע ."'א1ג!את6 גאומ-ה יחסכמיי לומ .6

 -עמ ילהנמ ,םתרוכשמו סדמעמ לע םיננוגתמ

 ם\!פםיקסיד יכרעמ

 -קב סיזחואה ,(או15) םיינוגריאה סינותנה תוכר

 -בו תותואב חיכוהל םיסנמו בשחמה תונר

 יזכרמה םימושיה תרשל ףילחת ןיא יכ םיתפומ

 לש דיתע ,הרקוי ,ףסכ ידמ רתוי .קנע בשחמ לע

 -ושק הנכות יתב לש םוצע רפסמו קנע תורבח

 אוהש ידכמ םידמימ תנטקה לע חוכיווב סיר

 םיבר וצמיא םייתניב .םיבורקה םימיב רתפי

 ₪10₪ד ) "םינוכנ םידמימיי הרשפה גשומ תא

 לדוגה תעיבקב חתפמ דיקפת 841פ-ל .(8ז2ואס

 .ןוכנה

 בושחימל ישיאה בושחימה סלוע ןיב רעפה

 -יבה רעפמ רתוי אוה אוג!א:א ג אום לע יזוכירה

 יתוהמה לדבהה .לע-בשחמ ןיבל 06 ןיב סיעוצ

 -פב תונימאה תועמשמ לש הסיפתב אוה רתוי

 בשחמה תא ליעפמ התאשכ .תוימוי םוי תולוע

 ,עקתנ אוה תועט וא הלקת לשבו ךלש ישיאה

 תכושו ריהמ 888007 עצבמ התא סוסיה אלל

 יטמוארט עוריא איה קסידה תוקסרתה .ךכמ

 אל 706-ב םישמתשמה תיברמ ןיידע לבא ,רתוי

 לע תופכל מייע תקפסמ תובישח ךכל םיסחיימ

 ךשמ רשאכ .רידס יוביג לש תעמשמ סמצע

 טטוצמ םיקסיד לש (או78) תולקת ןיב ןמזה

 אל התא ,הדובע תועש ףלא 300 דע 100-כ

 -ווד קופדת הקיטסיטטסהשכ הרקי המ בשוח

 .ךתוא אק

 !לעופ יפרמשכ השוע התא המ

 -ודג םינוגריאב תויזכרמ עדימ תוכרעמ ילהנמ

 תאו תוכזב ,ראשה ןיב ,ועיגהש ןאל ועיגה םיל

 -ומ יקוחל רשקב םמצע תא םילשמ אל םהש

 יטירקה עגרב לופי קסידה יכ םיעדוי םה .יפר

 ואלוסי אלש םינותנב אלמ אוה רשאכ רתויב

 סה םהילע םינותנה יכ הלגתיש םהל רסח) זפב

 -יאה תלועפל םימרות סניא תואנקב םיניגמ

 -יפ) תעינמו םינותנה תונימז לע הנגהה .(!ןוגר

 יזכרמ ילהנמ לש היססבוא איה תוריש תול

 תוירחאה רוזיפ דגנ רתויב קזחה ןועיטהו עדימ

 ףורפל ךרדה .םיעורפ 76 ישמתשמ יפלא ןיב

 -תב תינתומ םידמימה תנטקהל סתודגנתה תא

 .םייזכרמ יבשחמ לש תונימאה ינונגנמל םיפילח

 .תיטירק תיפוליח היגולונכט איה 8ןפ

 -רש רפוסיי תארקנה םיבשחמה תירוגטק ,םויכ

 םע םייתורחת םיעוציב קפסל תלגוסמ "םית

 סייונב "םיתרש רפוסייה .יזכרמ בשחמ לכ

 ,תיביסמ תיליבקמ הרוטקטיכראב לככ ךרדב

 תא םהיניב םיקלחמ סיבר םידבעמורקימ הב

 הסנמ היה אוג!אתאגאומ בשחמש ,הדובעה

 ריחמב םיפידע םיעוציב דבלמ .ודבל עצבל

 -ימא םג ייסיתרש רפוסייה סיקפסמ ,ךומנ יסחי

 סג לועפל םהלש תלוכיל תודוה ,תרפושמ תונ

 -שמ 84|₪ תיגולונכט .לשכ םידבעמה דחא םא

 םע דדומתהל י""םיתרש רפוסייה תלוכי תא המיל

 תכשמה תרשפאמ איהש ךכב ,תונימזה תושירד

 לש רקחמ .לשכ םיקסידה דחא סא םג תורישה

 בייהראב תולודגה תורבחה 1000 ןיב 611 טק

 אוה תרשה תליפנ לש עצוממה ריחמה יכ הארה

 -חת תעצוממ א! תכרעמ .העשל רלוד 0

 דע 3 ךוסחת איהש עגרב הב העקשהה תא ריז

 .קותיש תועש 6

 לע יוביג ןיבל 8410 ןיב לדבהל בל םשל בושח

 עגרל ןכדועמ וניא םלועל פייט לע יוביג .פייט

 ינפל השענ אוה רתויב בוטה הרקמב .הליפנה

 -אה םינוכדיעה ןדבואב קזנהו תוטעומ תועש

 קספוי תורישה זא סג לבא .טעומ אוה םינורח

 ,ףלחוי לשכש קסידהש דע ,רתוי וא םייתעשל

 -תו קסידה לע קתעויו ןקתוי ןורחאה פייטה

 םינותנה רוזחישל תושורדה תולועפה לכ הנשע

 -יא אוה יוביגה 8412 תכרעמב .םיבוגמ אלה

 הביתכה תולועפמ קלחכ השענ ןוכדיעה ,ילרגטנ

 תנכתל ןתינ .יטמוטוא אוה רוזחישהו קסידל

 לש הרקמב םינותנה לש תוניסחה תמר תא

 -תמ תוריתי תיגטרטסא לש הריחב יייע ,הלקת

 -של תלגוסמה היגטרטסא םשייל ןתינ .המיא

 סירחוב םיקסיד ינש םא םג םינותנה לע רומ
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 ןתינו תינמז-וב קסרתהל

 היולת יתלב תוריתי רוציל

 תוכרעמה תתמ תחא לכב

 -בו תכ יקפס ,סיננוכ)

 -הל ןתינ ,השעמל .(םירק

 לע הייוצר תונימז לכל עיג

 -מל .תילוש תפסות ידי

 .841פ-ה תכרע

 תוריתי לש תומר 5

 העצוה 84!ע תיגולונכט

 י"ע | 1987-ב | הנושארל

 -ואמ | םינעדמ השולש

 -קב ילקרב תטיסרבינ

 5 וגיצה םה  .הינרופיל

 -מה תוריתי לש תומר

 1-מ רורפיסב תולמוס

 דע וכז תומרה 5-מ שולש .אגוס 5 דע אגוס

 .חאופ 5-ו אופ 3, אאןס | ,ירחסמ שומימל הכ

 תוטיש לכמ תינזבזבהו הטושפה איה הנושארה

 לכ םימשור םיקסיד ינש ₪410 1-ב :תוריתיה

 "ףוקישי תארקנה הלועפ ,ליבקמב ןותנ

 לש הנשיה הטישה םג וז .(אוחאספואס)

 המר תשרוד איהו קסיד ינותנ לע ןגהל אוג

 ,תינזבזב איה .השומימב סוכחית לש תילמינימ

 -ידה חפנ לש האלמ הלפכהב ךרוצ שי ןכש

 8412 תומר לש תוריתיה תא ראתנ םא .םיקס

 -יס לכ לע 84ופ 1-ב יזא "תויגוזיי לש םיחנומב

 .תיגוז תיביס לע םג םירמוש םינותנ תיב

 תנומה תא ריכמ אלש ימל רצק םוכיס

 תיביסהו תיגוזל תבשחנ "0" תיביסה ."תויגוזיי

 -וז י"ע םינותנ תואיגש תעינמ .תיגוז-יאל יי1יי

 -ותנ תלימ לכל םיפיסומ הב הקינכט איה תויג

 רפסמש ךכל ןווכמ הכרעש ,תחא תיביס סינ

 דימת היהי תבחרומה הלימב "1 תויביסה

 יוותב שמתשהל לבוקמ תרושקתב ,לשמל .יגוז

 תרושקתב תויגוז תלעפה .תויביס 7 לש 501

 ךכ ,הלימל תינימש תיביס תפסוהב תאטבתמ

 אופ | .יגוז היהי -הלימב םי-י'1"-ה םוכסש

 תיביס ךרואב םילימ לע תויגוז תשירד אוה

 -וז תיביס םיפיסומ "1י' םינותנה תיביסל :תחא

 איה תויגוזה תיביס םג יי0יי תיביסלו "'1י' תויג

 תויגוז תמלשה םיווהמ סיהז םיקסיד ינש .ייסיי

 .ינשל דחאה

 הלימ ךרוא סע תויגוז תיגטרטסא איה ו 3

 אוה רתויב לבוקמה לדוגה .תחא תיביסמ לודג

 ךרע .תויגוזל ישימח קסידו םינותנל םיקסיד 4

 קסידל סיבתכנה םינותנה) תויגוול םילשמה

 תובקוע תויביס 4 יפל עבקנ וניא (ישימחה

 .םיטייב 4-ל םילשמה יפל אלא ,טייב ותואב

 1 סיקסידה לע םיבקוע םיטייב 4 בתוכ רקבה

 הגעב) ישימחה קסידה לע םילשמ טייבו 4 דע

 1993 'קוא לא

 541 םיקסיד יכרעמ

 םינותנה תונימז לע הנגהה

 איה תוריש תוליפנ תעינמו

 יזכרמ ילהנמ לש היססבוא

 דגנ רתויב קזחה ןועיטהו עדימ

 יפלא ןיב תוירחאה רוזי

 םיעורב ק6 ישמתשמ

 -בק לוציפ ללוכ 81 3 יכ םירמוא תיעוצקמה

 לכ וז הרוצב .(טייב תמרב - 5181ק1א6 - םיצ

 -ידה תעברא לע םיעבר העבראב בותכ רוטקס

 קר ללוכ ישימחה קסידהו םינושארה םיקס

 .תויגוז ינותנ

 ,דחאה :םיירקיע םיטקפסא ינשב הנוש 841 5

 אלו םיקסידה לכ לע םירזופמ תויגוזה ינותנ

 בוקה לוציפ ,ינשה .ידועיו דרפנ ןנוכב םיזכורמ

 רקבה .םימלש םירוטקסב השענ (5181קןא0)

 םיקסיד העברא לע סיבקוע םירוטקס 4 בתוכ

 םירוטקסה תעברא .ישימחה לע תויגוז רוטקסו

 -וכ 4 לש הנוש היצניבמוק לע םיבתכנ סיאבה

 קסיד לע םעפ לכ בתכנ תויגוזה רוטקסו סיננ

 .הנוש

 הפועתב רוזחיש

 הרקמב ,841כ 5-ב וא 8/1פ 3-ב רבודמ םא ןיב

 -נה תא רזחשל ןתינ םיקסידה דחא תליפנ לש

 ,השעמל .םידרושה תעברא לע בותכהמ םינות

 תויגוזה יפל םנקתלו סינותנה תא אורקל ןתינ

 ונל התיהש ינפל דוע ,(סא דזופ =1.צ) ייהפועתביי

 רזחשלו לשכש קסידה תא ףילחהל תונמדזהה

 בושחל לבוקמ .וילע בותכ היהש המ תא

 -ודג םיצבקל הפידע היגטרטסא איה %41פ 3-ש

 -קל 641פ 5-ו (הקיפרגו הנומת יצבק ומכ) םיל

 .םינותנ ידסמל ינייפואה גוסהמ ,םירצק םיצב

 רקיעב תוכמות קושב 81פ-ה תוכרעמ בור ןכל

 -בל ךל רשפאמ ןטק אל קלח יכ םא ,א[פ 5-ב

 םירצומה ןיב .תורחא תויגטרטסאב םג רוח

 .841פ 5-ב ךמות אל דחא קר הריקסב

 -מה םירצומ קושב עיפוהל ולחה הנורחאל

 ןומיס יכ תעדל בושח .841פ 0 ראותב סירדגת

 -וחמ סנמא םיצבקה םהב םירצומ ןייצמ הז

 לכ תמשוימ אל לבא ,םיננוכ רפסמ ןיב םיקל

 .תוריתי לש היגטרטסא

 העיצמ 8ג1פ 0 תכרעמ

 -ושמ סיעוציב ללכ ךרדב

 ,ליגר קסידל יסחיב םירפ

 לע תרפושמ הנגה אל לבא

 -ייוסמ םינרצי .םינותנה

 איצמהל וטילחה םג םימ

 -יאש ,תושדח 8410 תומר

 המכסה יייע תוננקותמ ןנ

 תורמל .תיתישעת ללכ

 -יה תויגטרטסאהמ המכש

 -ות איבהל תויושע תוידוח

 -ייוסמ תויצאוטיסב תלע

 ראותב שומישה | ,תומ

 .העטמ אוה אגוס

 קסידה תביטנרטלא
 לודגה

 דחא קסיד שוכרל איה 8410-ל הביטנרטלאה

 -סמ םלעתהלו (ילגנא רוציקב 51.8פ) רקיו לודג

 הטושפ םיריחמ תאוושה .תוקסרתהה תנכ

 ןורתפמ הברהב לוז 5152 ןורתפ יכ הארת

 -הל ידכ .ולש ריחמהמ עבר קר םימעפל ,א4ומ

 שמתשהל זא רשפא תונימאה תיעב לע רבגת

 -וכ ,לשמל אשו\\ג6 .הנכותב ₪41 תונורתפב

 -יד "ףוקישי עצבל רשפאמה א1[.או לודומ תלל

 רזעהל ילבמ אופ 1-ל יטנלוויווקא) םיקס

 תכרעמ לש ריחמ הוושנ םא .תדחוימ הרמוחב

 סע וז הריקסב תועיפומהמ הרמוחב 841 5

 םיקסיד ינש לע סיצבק "ףוקישיי לש תולעה

 לוז הנכותב ןורתפה ןיידע יכ אצמנ ,םילודג

 4 סע 841₪ 5 תרמוח לש ריחמה ,המגודל .רתוי

 .רלוד 24,000 עצוממב אוה ללוכ חפנ טייבהגיג

 דחא לכ טייבהגיג 2 לש םילודג םיקסיד עברא

 הלולכ הנכותהו הזמ תיצחמכ ךל וליעי

 .א6ו\/גז6-ב

 סמוע תלטה אוה הנכות ןורתפ לש ןורסחה

 -תה תא ומצעב עצבל בייחש ,תרשה לע ףסונ

 841 | תמר םנמא .אגןפ-ה רקב לש םידיקפ

 לבא ,הנכותב ליעי שומימל ךכ לכ השק הניא

 ךומנ תועונת דוביע בצק איה האצותה םא

 -מה ,םיצבק יתרשב .ךדספהב ךרכש אבי ,רתוי

 הדובע לטנב אשונ וניא תרשה לש יזכרמה דבע

 .םסוק ןכא אוה הנכות לש ןורתפה זאו יניצר

 םינותנ דסמ תרש לשמל ,םימושי תרשב לבא

 -בה ראווצ תובורק םיתיעל אוה דבעמה ,0

 -הל לקש אוה הנכות ןורתפ לש ןורתיה .קובק

 תפלחה .יזכרמה דבעמה רופיש ידי לע וחיבש

 -יבה תא קפסל הלוכי סויטנפל תרשב 60-ה

 ךתוא רושקל ילבמ ,הרמוח ןורתפ לש םיעוצ

 .תוריהמב תנשייתמה הרמוח תכרעמל

 איה הנכות תונורתפב הרושקה תרחא הלאש

 לש םיאנתב תונימאה תדימ לע הלאשה ןמיס

 ₪ופ-ה תנכותש ןוכיסה המ .הנכות תולקת

7 ------ ----- 
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 ,החא אזאו לודומ רשאכ הכלהכ לועפל ךישמת

 -רמ הבושתה !"םיספהמ דרוי" ,יהשלכ הביסמ

 תוצר אא תונכות לכ אטו\/גזס-ב :ידמל העית

 אל ןה ןכל ,"0 תעבט" ,ןורכז תביבס התואב

 ןורתפ םא םייק המוד ןוכיס .וזמ וז תונגומ

 .תרשל רשקתהל ידכ א[.א(-ב שמתשמ הרמוחה

 סילודומה לכ יכ אדוול שי הלאה םירקמה לכב

 -תמ התאש ינפל לבונ לש רורשיאו הקידב ורבע

 .תרשה לע סתוא ןיק

 -ובג תומרל הנכותב 8641 תונורתפ םג םימייק

 תרכומ לשמל 671. תרבח .1-מ רתוי תוה

 תשמממה (רלוד 995) 800% םשב הנכות

 .א/א| ילודומ רפסמ תועצמאב ₪/41פ 5 תוריתי

 יקסידו רקב יסיטרכ רחבמב תכמות הנכותה

 לע ןוגאראפ תנכות תא ונקדב ונחנא 1

 .18686צ 570805 תרצות .8ג]פ תכרעמ

 טייבהגיג 1.4 לש םיקסיד 4 תללוכ הרמוחה

 קטפדא לש 505| םאתמ סיטרכו לדגמ זראמב

 ,רלוד ףלא 20-מ הלעמל הלוע הזה בולישה

 סיעוציבה .רתויב לוזה הרמוחה ןורתפמ רתוי

 תענמנ יתלבה הנקסמהו ידמל סיעצוממ ויה

 אל הנכות ןורתפ ,ןובנשח לש ופוסב ,יכ איה

 .רתוי לוז חרכהב

 םיילודומ תונורתפ

 -ומה השיגה איה תפסונ תיביטנרטלא השיג

 תכרעמ .סילופורקימ תרבח לש תירלוד

 ₪ו0\/ג86 תארקנה הנכות תללוכ ₪אופוסא

 תיינב .דחוימ ירלודומ זראמב םייאמצע סיננוכו

 םיננוכה תנקתה יייע תישענ הרמוחה תכרעמ

 .דחוימ דוויז ןוראב ךרוצ אלל ,הז יבג לע הז

 ררוואמהו חוכה קפס תא ללוכ קסיד זראמ לכ

 ןתינ .ןיטולחל תיאמצע הדיחי הווהמ אוהו ולש

 חפנ טייבהגיג 93) םיננוכ 32 דע תכרעמל ףרצל

 רקב םע הצובק לכ ,תוצובק 7-ב (ללוכ םינותנ

 2,515 :ירלודומ אוה םג ריחמה .הלש 1

 -יג 2.1 לודומל רלוד 4,550 ,168 ןנוכל רלוד

 8081 םאתמל רלוד 473-ו טייבהג

 רוביחהש אוה ירלודומה הנבמה לש ןורסחה

 "תוינגרמ תרשרשייב השענ םיקסידה ןיב

 תפלחה סשל .לודומל לודוממ (5א15צ 6₪4זא)

 -הו תרשרשה קותינב ךרוצ שי לשכש קסיד

 -אמ הנכותה .רצק ןמז קרפל תורישה תקספ

 ףילחמייכ םילודומה דחא תא רידגהל ךל תרשפ

 לודומש עגרב הלועפל סנכנ אוהש ךכ ,ייםח

 קסידה תא קתנל ךרטצתש ילבמ לפונ רחא

 ןמזב עצבל לכות תיויפה הפלחהה תא .לשוכה

 .תורישה תא קיספהל רשפאש

 -ורק לש ירלודומה ןורתפה םיעוציבה ינחבמב

 דומב עצוממל תחתמ תואצות גישה סילופ

 דומב עצוממל לעמ תואצותו 5500 זז

 .8\אפסאו

 1993 'קוא לארשי 6

 %ופסיקסיד יכרעמ

 טנכהל םיכתמ םימח םיפילחמ
 הלועפל

 -וותה תוילמרופה ₪410 תורדגה ומסרופש זאמ

 תא עונמל םתרטמש ,םינוש םירופיש ןהל ופס

 תא ונלצהש רחאל םג תורישה תקספהב ךרוצה

 םיירלופופה םירופישה דחא .הליפנמ םינותנה

 -מב ןקתומה יברזר קסיד ,ייסחה ףילחמייה אוה

 .לשכי רחא קסידש עגרב הלועפל ןכומ .תכרע

 -לש תא עצבל תורשפאמ הלעפהה תונכות לכ

 -לל תורש ןתמ ידכ ךות לשכש קסידה רוזח

 אלש סינותנ שקבמ חוקל רשאכ .תרשה תוחוק

 רוזחיש תא תעצבמ הנכותה ,ןיידע ורזחוש

 רחא קרו הנושאר תופידעב שקובמה ץבוקה

 -קה ראש רוזחישל תרזוח איה קפוס חוקלהש

 קסידה תיינב ,הוולנה ףרגב םיאורש יפכ .םיצב

 הדובע סמוע לש םיאנתב (8581011מ) שדחמ

 -וד תשרב היינבמ 4 יפ עצוממב ךוראת תשרב

 הפלחה .העשמ רתוי תויהל לוכיש ןמז ,תממ

 -הל הלוכי ייסח ףילחמייב קסיד לש תיטמוטוא

 "הפוקשיי הרוצב רובעת המוארטהש ךכל איב

 תא ןוחבל ינכטה להנמה עיגי רשאכ .ןיטולחל

 -המ ימש ילבמ םסלשוי רוזחישה ,הרמוחה

 תחת רוזחיש הרבע תכרעמה יכ עדי תוחוקל

 .סמוע

 -יתי לש תונוש תוקינכטב םישמתשמ םינרציה

 םג תערפומ אל הלועפ חיטבהל תנמ לע תור

 -וימ בל תמושת .תובכרומ תולקת לש םיאנתב

 -מה דחא ,חכה קפס תלאשל תשדקומ תדח

 -מה לכ .תכרעמה לש רתוי םישיגרה םיביכ

 דיחי קפסמ רתויב תושמתשמ הריקסב תוכרע

 הלוכ סורקת אל תכרעמה יכ חיטבהל תנמ לע

 -אב סה םילדבהה .קפסה לשכ לש הוקמב

 ףידעמ םינרציהמ קלח .תוריתיה תייגטרטס

 לש הליפנש ךכ ,ולשמ קפסב קסיד לכ דייצל

 -חא .דחא קסיד לש התבשה תררוג דחא קפס

 סע םייזכרמ םיקפס רפסמב םישמתשמ סיר

 תושעל הלידגה .םהיניב תימינפ יוביג תכרעמ

 לכ הדייצש 5108305 501/0710%8 םלוכמ

 -יגל יזכרמ קפס הפיסוהו יאמצע קפסב קסיד

 ללכ ךרדב סה םייזכרמה תונורתפה .ללוכ יוב

 םומיח תעינמב ןהו יוביגה תמרב ןה ,םיפידע

 .קסיד לכ לש וראמב רתוימ

 ןחבמל םינוירטירקה

 -סל םידעוימה םירצומ ונמיז הז ןחבמ ךרוצל

 םידווזמ ,הרמוח יססובמ ,א6וו/גזט 3.1! תביב

 אופ 5 וא ₪15 3-ב םיכמותה ,יאמצע זראמב

 םיצבקה תיינבב הכימת השרדנ .םהינשב וא

 ףילחהל תורשפאו הליגה הדובע סמוע לש עקרב
 ןכ .תרשה תלועפ תא קיספהל ילב לשכש קסיד
 .לבונ יייע םירשואמ ויהי םירביירדה יכ ונשרד

 טייבהגיג 8 דע 4 אוה שרדנש תוכרעמה חפנ

 -תב היה םינחבמל הסינכל עבוקה ךיראתהו

 -סמ םינימז ויה אלש םירצומ .1993 יאמ תליח

 -מל וסנכנ אל הז ךיראתב "ףדמל לעמיי תירח
 5אאצ0, לש םירצומה תא ונדסבה ךכו ןחב
 גק 0אוקטג פס, 6085, 570
 -פל םג .ם טמפ
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 קס וג662ואם -ל יונמ

 עדוי התא ,תילארשיה הרודהמה

 רתויב בוטה םיבשחמה ןיזגמ הז יכ

 ישמתשמ ריכמ םג יאדווב התא .לארשיב

 , קפס אלל ,םתוא ןיינעי ןיזגמהש םירחא 6

 - םתוא ענכשל ןמזה וישכע .םייונמ אל ןיידע םה ךא

 .םניח ךלש יונמה תפוקת תכראה סונובכ חיוורהלו

 ףרצתש שדח יונמ לכ לע : טושפ אוה ןורקיעה

 תיממוטוא לבקת תילארשיה הרודהמה/פס א/\62וא5-ל

 ! םיפסונ תונויליג 5-ב ךלש יונמה תפוקת תכראה

 יטרפ תא הנמזהה ספוטב ןייצל םיכירצ םישדחה םייונמה

 ףרצל רשפא . הפוקתה תכראהב הכזיש (יונמ רפסמו החפשמ ,םש) קיתווה יונמה

 20 טתחה) םניח הכראה תויוכז תריבצ לע הלבגה ןיא .דחא ספוטל םישדח םייונמ רפסמ

 .(םניח תונויליג 100-ב הפוקתה תא ךיראנו םישדח םייונמ

 תונויליג 10-ל ח"ש 119-ל המיתחה ריחמ הלע רבמטפסב 1-ב :בל םיש

 .שדחה ףירעתה יפל אלמ םולשת םיבייחמ עצבמה יאנת .תונויליג 25-ל ח"ש 269-לו .

 .ךירבח ןיב ןתוא ץפה ."רבח איבמ רבח"* עצבמל תודחוימ המתחה תויולג תופרוצמ וז תרבוחל
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 תכימתו 60ז0[6164 זאמ ופסונ הנכותה תונורת

 הלעפהה תכרעמ ךותב 5א]פ 5-ב הנכות

 ,//09ה0666 50זצסז תסריג ,\/וחשס5 7

 ךרעמ ללוכה תהש איה תפסונ הביטנרטלא

 לע םיעצומ הלאכ םיתרש .וכותב יונב ₪40

 .דועו קפמוק ,טש1ו. ,(05/2 56ח0ז 95) מבי ידי

 תרבח ידי לע עצומ דחוימב ירוקמ ןורתפ

 4 הניקתמ הרבחה .אווסזס- גזע םשב 8

 טייבהגמ 840 לש ללוכ חפנב שטניא 2.5 יננוכ

 -טס שטניא 5.25 ץירחל עקתנה זראמ ךותב

 .(בייהראב) רלוד 8500 ריחמה .ק6 לש יטרדנ

 םיעוציבה רופיש

 תורטמ ןיב היה אל םיעוציב רופישש תורמל

 -ועה ,תוירוקמה אופ

 הבורמ ךרעמב יכ הדב

 תא רפשל ןתינ םיקסיד

 תרכינ הדימב םיעוציבה

 תיברמ ייי'ע דיימ הלצונ

 ןושארה דעצה .םינרציה

 אוה סיעוציבה רופישל

 לכ לש בוביסה ןורכניס

 ארקנש המ ,םיקסידה

 . פלואסום 5צא6 זעלב

 םיקסידה לכ רשאכ

 -הו האירקה סינרכנוסמ

 -ופמ סיצבק לש הביתכ

 ,ליבקמב תושענ םילצ

 ןיתמהל קקדזנש ילבמ

 םיקסידה ןורחאש דע

 רוטקסה תלחתהל עיגי

 גוסמ ןורכז .יטנוולרה

 -אמ ,טטאג ץסמדפס

 -פל תכרעמה רקבל רשפ

 -ימ הערפה ךות לוע

 סינותנה תעונתל תילמינ

 המודב) ץ6-ה קיפא לע

 לע צאאא| לש ןורתיל

 ידבעמ | .(יפרג סיטרכ

 -כה סה םיטייבהגמ בר ןומטמו םיריהמ 6

 לכ אל .תכרעמה יעוציב רופישל םיירקיעה םיל

 ,הרמוח ןומטמ לע ססבתהל סישש םינרציה

 לש הנכותה ןומטמ םע שגנתי אוה יכ ששחמ

 אוץוםא .תלעותמ קזנ רתויל איביו אוז

 ,דחוימ א.א רביירד םע היעבה לע הרבגתה

 -נה טייבגמה 16 תא לצנל הלש רקבל רשפאמה

 ₪186 דבעמ סע .ןומטמל הביצקה איהש סיביד

 תומוקמ גישהל סקליימ לש רקבה חילצה ריהמ

 תמועל .םיעוציבה ינחבמ לכב טעמכ םינושאר

 5708405 סוא8א5וסאפ לש ךרעמה ,תאז

 ראווצ ללגב םיעוציבה תלבט תיתחתל עיגה

 יכ תנעוט הרבחה .דבעמה תביבסב קובקב

 -יש רבד ,רביירדה רופיש לכה ךסב שרוד רבדה

 1993 'קוא לארשי שא

 אופ םיקסיד יכרעמ

 .בורקב השע

 -ולח אוה םהב טולשל הצרתש םירטמרפה דחא

 -יש ןיב יזכרמה דבעמה לע הדובעה סמוע תק

 שדחמ היינבב לופיט ןיבו ףטוש תוחוקל תור

 אישב השחרתה הליפנה םא .ולפנש םיקסיד לש

 -שמ תיברמ תא תוצקהל הצרת ,ימויה סמועה

 תא תוחדלו תוחוקלה תורישל דבעמה יבא

 רוכזל בושח .תעגרנ תשרה ןהב תועשל רוזחישה

 לע סיצבק יוביגל ףילחת וניא ₪415 ךרעמ יכ

 -מב רוזחש תלוכי םנמוא חיטבמ ךרעמה .פייט

 אל אוה לבא ,םיקסידה דחא תליפנ לש הרק

 תכרעמ .תועטב קחמנש בוק םייחל ריזחי

 ןנוכ תללוכ הריקסב תראותמה ₪/03-זגע 0

 ,הלש ילרגטניא קלחכ (יתרפס וידוא פייט) סאד

 037 תטלק לע טייבהגיג 8 לש יוביג תלוכי םע

 קפיד לש תיטמוטוא הבלחה

 איבהל הלוכי "םח ףילחמ"ב

 רובעת המוארטהש ךכל

 .ןיטולחל "הפוקש" הרוצב

 ינכטה להנמה עיגי רעאכ

 רוזחישה ,הרמוחה תא ןוחבל

 תוחוקלהמ י'מש ילבמ םלשוי

 רוזחיש הרבע תכרעמה יכ עדי

 .םסמוע תחת

 םיפסונ םילוקיש

 תכרעמב רחוב התאשכ ,ליעל ונשגדהש יפכ

 ידי לע םירשואמ םירביירדה יכ אדוו ףאופ

 דחא גאב לבהב ליפי סוגפ א\.א| רביירד .לבונ

 יביכרמ תא קודב .רתויב הנוסחה תכרעמה תא

 אדוו ,רקיעב 568]-ה רקבו םיקסידה ,תכרעמה

 -מל לוכי התא .בוט ימוקמ תוריש סהל שי יכ

 תוכרעממ קלח סע דדוב יד ךמצע תא אוצ

 תת תמרב תוחפל יכ יאדכו הריקסבש %41פ-ה

 -מב .בוט תוריש לע ךומסל לכות תוכרעמה

 -הל לוכי התא אוצ[םא-ו 61ק6ן60 לש תוכרע

 אל התאש ךכ ,יטרדנטס ןנוכ לכ טעמכ ןיקת

 םיקסידה לש רוציה ךשמהב יולת דיתעב ראשת

 לכב .תכרעמה ןרצי יייע םינקתומה םימייוסמה

 דחא יפילח קסיד תוחפל שוכרל יאדכ הרקמ

 8310-ה יכרעמ יכ רוכזו .תכרעמה תשיכר ןמזב

 לש הליפנמ ששואתהל םילגוסמ אל םילבוקמה

 תא תפלחה םא אלא ,הז רחא הוב סיקסיד ינש

 םג יאדכ .ןמזב םינותנה תא תרזחשו ןושארה

 שוכרל וא ,שארמ יפילחה קסידה תא טמרפל

 ןמז תא רצקל תנמ לע ,שארמ טמרופמ קסיד

 שדחמ הינבה

 6178160 6 .\ זז 4

 8410 3 גוסמ הריקסב הדיחיה איה וז תכרעמ

 -יצמ סג איה .טייבהגיג 8 חפנב הדיחיהו דבלב

 ,לבא .םיקסיד לש הפלחהב תיברימ תושימג הע

 רשוא אל ןיידע הלש רביירדה תוניחבה ןמזב

 -צה אל איהו לבונ ידי לע

 ינחבמ תא םילשהל החיל

 -כו ימינפה רקבה .הקופתה

 תרשל | םאתמה | סיטר

 ידעלב ןונכית םה (56581-2)

 -ידה תעשתו וקירפיס לש

 לש סה הב ונקתוהש םיקס

 . הק תרצות שטניא 5

 הרסמנש הרוצתה ,ה"סב

 ףלא 38-כ הלוע תוניחבל

 לוז םגד .ביהראב רלוד

 -יג 4-ו םיקסיד 5 םע ,רתוי

 26 הלוע ללוכ חפנ טייבהג

 תנקתהש בל סש .רלוד ףלא

 א6ו\\(גז6 תחת טייבהגיג 8

 אל ןיקתהל ךתוא תבייחמ

 אאא טייבהגמ 52-מ תוחפ

 -שה םיקדבמב .תרשב

 סע קפמוק תושב ונשמת

 אל תאז לכבו טייבהגמ 4

 .םתוא םילשהל ונחלצה

 לפונ םיקסידה דחא רשאכ

 תילוק הארתה תעמשומ

 העיפומ המיאתמ העדוהו

 ותוא ףילחהל ידכ .ילרגטניאה 1.60-ה גצ לע

 -ידה תא ףלוש ,תיתיזחה תלדה תא חתופ התא

 לע תחא הציתל .יפילחת ןנוכ עקותו םוגפה קס

 -ותה .רוזתישה תא הליעפמ 65801.0 רותפכ

 וא 50 ,10 רוזחישל תוצקהל ךל תרשפאמ הנכ

 ןמז ונלש םינחבמב .בשחמה יבאשממ זוחא 9

 -תה קסידה .דחוימב םישרמ היה אל רוזחישה

 אוה יכ יד - ףלשנהמ הנוש תויהל לוכי יפילח

 -חה ןיא לבא - רתוי לודג וא חפנ הווש היהי

 450) םילודג םיקפס 2 ."יהמח" תיטמוטוא הפל

 םע םיקסידה לכ תא םיליעפמ (דחא לכ טאוו

 .לטמוטוא סמוע ןוזיא ןונגנמ



 םיכרועה תריחב

 צא 0

 -יתל תודוה "םיכרועה תריחבייב הכז הז רצומ

 סינייוצמ םיעוציב ,תובוט תונוכת ,ןובנ ןונכ

 -מל רשפא וב סגש תורמל .יביטקרטא ריחמו

 ינויגהה ןוהרתפה הז לכה ךסב ,תונורסח אוצ

 תא ומצעל תושרהל לוכי אלש ימל רתויב

 .רתויו לופכ סריחמש "810-יכרעמ-רפוסייה

 לש 8156960 דבעמ לע ססובמ ימינפה רקבה

 רב 8105 ,ןומטמ ןורכז טייבהגמ 16 סע לטניא

 .תרשל ₪154 םאתמו (₪1/45₪4 ביכר) ןוכדיע

 לש ללוכ חפנו םיקסיד 5 סע ,ונקדבש הרוצתה

 סוחתב - רלוד ףלא 20-כ הלוע ,טייבהגיג 4

 .וז הריקסל ךומנה םיריחמה

 אוהו תלברוסמ הרוצב יונב תרשל םאתמה

 -מב ,תרשה בגב םירוביח תספוק תנקתה שרוד

 יסיטרכ ראשל םילבכ רוביחל עירפמה םוק

 חוטש לבכ אצוי סירוביחה תספוקמ .הבחרהה

 6410-ה זראמב .םיקסידהמ דחא לכל דרפנב

 תויאמצע תודיחיכ םיקסידה תשמח סינקתומ

 -יא 5.25 ןנוכו דרפנ קפס סע דחא לכ ,ןיטולחל

 .ךרוצה הרקמב תחא הדיחיכ םיפלשנה ,שטנ

 יוביג ןיאו "םח ףילחתיי ןיקתהל תורשפא ןיא

 1 תומרב ךמות ךרעמה .חוכה יקפס ןיב ידדה

 -ות .םייטרפ םידומ ינשו 0 תמר ,א1פ לש 5-ו

 תללוכ איהו 205 תחת הצר הנקתהה תנכ

 -בה תויצפואו הרוצתה לש האנ תיפרג הגצה

 .הריח

 -יג 2 לש סיקסיד ןיקתהל רשפא תיביטנרטלא

 -או םינוש םילדגב םיקסיד ברעל וא ,טייבהג

 20 תב תחא תכרעמל סיזראמ 4 רשרשל רשפ

 -תכ םיקסידה דחא תא רידגהל רשפא .םיננוכ

 -אה חפנה תא םימצמצמ ךכב יכ םא ,םח ףילח

 םיקסיד 5 לש ךרעמב) טייבהגיג 3-ל יביטקפ

 -יב וז תכרעמ הגישה סינחבמב .(אייכ 108 ינב

 ןומטמה תוכזב ,איש תואצותו םינייוצמ םיעוצ

 ןומטמ סע תויושגנתה ענומש רביירדהו לודגה

 תונוכתה בוליש לכה ךסב .זא6ו\(גזט לש הנכותה

 .םיכרועה תריחבכ ומצע תא חיכוה סקליימ לש

 א 6298 1066! 0

 ךרה תונפל ונקקונ רשאכ ,ונלצא רצונש סשורה
 70 | תונודדסמב תאוה תיביסמה תכרעמל

 זראמה תא ונחתפ רשאכ קדצומכ חכוה ,5
 לש תורוש יבג לע תוהושב םימעפנ וננובתהו
 הליגרש הרבח יייע .התנבנ וז תכרעמ .םיננוכ
 -יתי :םיבשחמ ינימו .א/8/\81 א! תושירדל
 -פא טקפסא לכב קספ-לא תונימז תחטבאו תור

 8410 םיקסיד יכרעמ

 תיוותו סיעונצ אל סידמימ ,ירש

 ישמתשמ תיברמל סורגתש ריחמ

 ףלא 66-מ רתוי  .רלווחהל 6

 !טייבהגיג 6  תכרעמל | רלוד

 לש תונוכתה דחא קר אוה 64ופ

 -סל רקיעב תדעוימה ,וז תכרעמ

 ןתינ .אסווצג6 אלו שא]א תביב

 ללוכ) סיננוכ 20 דע הב ןיקתהל

 יקפס השיש ,(ייסימח םיפילחת"

 .סירקב העבראו חוכ

 -וק עבראב םידווזמ סיקסידה

 ןתינו אייכ םיקסיד 5 לש תומ

 84ופ תמרב הצובק לכ ליעפהל

 -בל סיקסידה .5-ו 1 ,0 :הנוש

 -גמ 426 ,236 לש םה הריח

 -עמ .טייבהגיג 1.05 וא ,טייבה

 הלוע 1.0508 לש םיקסיד 20 םע ,האלמ תכר

 -עמ 7 דע רשרשל ןתינו רלוד ףלא האממ רתוי

 יקפס .טייבהגיג 140 לש ללוכ חפנל הלאכ תוכר

 ףילחהל ןתינו סמוע ןוזיא לע םירמוש חוכה

 הרוצתה לוהינ .הלועפ תקספה אלל לשכש קפס

 %1פ אוגחפפטז תארקנה א1/א| תנכות יייע השענ

 -רפ רוזחיש ,הדובע רוטינ ,יפרג קשממ תללוכו

 -ידב לשמל) תויתפוקת תוניקת תוקידב ,ירטמ

 יטמוטוא ןוקיתו םיצבקה לכ לש תימוי הק

 תוביסמ .(תויגוז תייעב תילגתמש סוקמ לכב

 -עמ לש םיעוציבה תא תוושהל רשפא יא תונוש

 -עמ ריחמה םג .הריקסב תורחאה סע וז תכר

 הווהמ איה לבא ,תדרפנ הרוגיטקב התוא דימ

 -כט תריגה לש המגמה תניחבל ןייוצמ לדומ

 ,ק6-ל םילודג םיבשחמ תביבסמ היגולונ

 1. א0(5ז 600 ו

 הייונב 5וסזגַפ6 כוחוטחפוסהפ לש ₪/12-ה תכרעמ

 -גד 3 הרדיסב .לבונ תביבסל תיביסולקסקא

 םיריחמו טייבהגיג 6.4 דע 2-מ חפנ סע ,םימ

 יייע ןנכות אגופ-ה רקב .רלוד ףלא 32-ל 18 ןיב

 יבבש 5 .דבלב 5-ו 0 תומרב ךמות אוהו אס

 קיפא קסיד לכל םיקפסמ רקבה לע 2

 -מה .ףתושמ ןומטמ לש דדוב טייבהגמו דרפנ

 ןקתב ךמותה ₪15 סיטרכ אוה תרשל םאת

 םיקסיד השימחל סוקמ שי זראמב .5ד 1

 יקפס ינש .יירק" ןוסחיאב דחא קסידו םיליעפ

 .הדובע תקספה אלל הפלחהל םינתינ חכה

 168 םיקסיד 5 םינקתומ ויה ונקדבש הדיחיב

 תודיחי 6 דע רשרשל ןתינו 554075 תרצות

 תויהל םיבייח םיקסידה לכ .תחא תכרעמל

 סייוניש םהב תעצבמ 55 תהבחו גוס ותואמ

 -ישי םיננוכה תיינק לש היצפואה תא םיענומה

 תללוכ הלעפהה תנכות .ירוקמה ןרציהמ תור

 סירטמרפה לכ ןונוויכל המצוע בר א1/.א  לודומ

 הגישה ונלש םינחבמב .רוזחישה תולועפ לש

 חגופ ךרעמ יכ רוכזל בושח

 םיצבק יוביגל ףילחת וניא

 חיטבמ ךרעמה .םייט לע

 הרקמב רוזחש תלוכי םנמוא

 ,םיקפידה דחא תליפנ לש

 םייחל ריזחי אל אוה לבא

 תועטב קחמנש ץבוק

 הינבב רתויב תובוטה תואצותה תא 1. א5וסז

 תמועל .עקר סמוע ילבו סע ,םיצבק לש שדחמ

 -מה דחאל הלפנ איה הקופתה ינחבמב ,תאז

 בשחתהב תבזכאמ האצות ,םינורחאה תומוק

 -בה ןרציה ירבדל .הב עקשוהש ןובגה ןונכיתב

 וצפוש רשא ,םימוגפ םירביירדמ תעבונ היע

 -מו הלופכ הקופתה םויכו תוקידבה זאמ

 אוה אסו\/גז6-ו 1/אפוסז ןיב בולישה .תשלוש

 -ומ עויסל קקזנ ךניאו הטושפ הנקתהה ,בוט

 הקופתב רופישה לע ןרציה תונעט םא .םיחמ

 -אה תוכרעמה תחא וז יזא תונוכנ ןכא

 .זאטו\/גזט ישמתשמל רתויב תויביטקרט

 581 08-זגו 0

 תא השיגדמ 5וסזגפ6 50!טווסחפ לש וז תכרעמ

 אופ יוביג דבלמ .םינותנ תנגה לש טקפסאה

 פוסוד א אטטוס) 047 ןנוכ ,םיקסיד 5 לע

 -ותנ יכ ךל ריכזמ הב ןקתומה 6000

 ,ונקדבש הרוצתה .הרידס הרוצב תובגל שי םינ

 הלוע ,סגד פייטו 1608 שטניא 3.5 םיננוכ 5 םע

 -ומ דבעמ לע ססובמ רקבה .רלוד ףלא 8

 דע לדוגב הרמוח ןומטמ ןיקתהל ןתינו הלורוט

 -מב םיזראמ 7 דע רשרשל ןתינ .טייבהגמ 8

 5154 סיטרכ יייע תרשל תרבחתמה ,תחא תכרע

 יייע ,תולקב תישענ סיננוכ תפלחה .=457 5081

 ,ידמ תולקב ורמאיש ימ ויהיו ,תיזחהמ הפילש

 תנגה וא תינכמ הליענל תורשפא לכ ןיא ןכש

 םיהז תויהל םיבייח םיקסידה .תרחא תושיגנ

 .551 ידי לע םיקפוסמו םיירוקמל

 ומצע לשמ ררוואמו קפסב דייוצמ ןנוכ לכ

 -הל ןתיג .יתכרעמ יוביגכ ןקתומ ףסונ חכ קפסו

 -הה .הלועפ תקספה אלל םיקפסו םיננוכ ףילח

 -בל ןתינו עלוצ דועיתהש תורמל הטושפ הנקת

 םיעוציבה .8אגזפ לש 5 וא 3 ,0 תומר רוח

 ,םיילמרונ הדובע יאנתב םיינוניב ויה םינחבמב

 לשכ םיקסידה דחא רשאכ תיטמרד וחנצ לבא
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 וממה

 אז .הקו סו: דת טחוז אפ טחפ|6 10 קסח1סזזח 115 1951

 ל

 0א ₪פ) ייהפועתב"  רוזחישב ךהוצ היהו

 הליפנ תובקעב שדחמ םיצבקה תיינב .(ןצ

 העיצמ 581 .תהחא תכרעמ לכבמ רתוי הכרא

 -'ג 8 לש תחאה ,תופסונ תורוצת יתש םג

 35 ןיבש םיריחמב ,6.408 לש הינשהו טייבהג

 .רלוד ףלא 40-ל

 שחפסטה6 310570 .3

 -נה ריחמה אוה וז תכרעמ לש ירקיעה ןורתיה

 לע ססובמה ,טייבהגיג 4 ךרעמ :דחוימב ךומ

 תוחפ הלוע ,004אדטאו תרצות םיקסיד 5

 -עמ לש ריחמה עברמ תוחפ - רלוד ףלא 16-מ

 םאתמ ללוכ אל םנמא ריחמה !א68 תכר

 םתפסוה רחאל םג לבא ,תרשל לבכו 55[

 תכרעמ לכמ תיתועמשמ הלוז איה םתוא

 קטפדא םאתמ הל ונגוויז םינחבמב .תרחא

 רקבה .הרומג הינומרהב התיא לעפש 7404

 סע ,לטניא לש ₪156 ו960 דבעמ לע ססובמ

 ,ןנוכ לכל דחא ,םידרפנ 50651 יצורע השימח

 ןתינ .=451 8 ואןטם 5651 םיקסידב הכימתו

 7 דע רשרשלו 8410 לש 5 וא 0 תמר רוחבל

 ךסב סיננוכ 35 סע תכרעמ תלבקל םיזראמ

 .לכה

 תשרוד הניא אטו\צגז6 תחת תכרעמה תנקתה

 םאתמ לש םירביירדל רבעמ א1.א| ילודומ

 ₪4ו6870₪ הלעפהה תכרעמ תניחבמ .5651-ה

 לבא ,םנמא לודג ,דחא 56%| קסיד אוה

 -ידה דחאש התיה הב ונלקתנש היעב טושפ

 תנכות תאז לכבו םוגפ היה תכרעמב סיקס

 לע האירתה אלו תאו התליג אל הנקתהה

 "הטושפ הנקתה" םימעפל .ופילתהל ךרוצה

 ךרוצ לש הרקמב !ידמ הטושפ תויהל הלוכי

 םיהז םיקסידב קר שמתשהל ןתינ הפלחהב

 -גמ .ירוקמה ןרציהמ םג םינימזה ,ןיטולחל

 הליפנה לע .םידיתע םימגדב רסות וז הלב

 עיפות הבותכ העדוהו תילוק הארתהב עמשת

 תיזחב תלעננ תלד .ילרגטניאה 1.00-ה גצ לע

 קסיד לכ .ךכל ךמסוה אלש יממ השיג תענומ

 -כל יתכרעמ יוביג ילב ,ולש קפסה תא ללוכ

 .רקבה סיטר

 -וכמ תואצות גישה אוה םיעוציבה ינחבמב

 ילבו סע ,םיצבק לש שדחמ הינבב קר תודב

 -ומנ תואצותה הקופתה ינחבמב .עקר סמוע
 580טםאדו/\) תיתרדיס האירק דבלמ ,תוכ
 הנכותב 8105-ה תא חיבשהל ןתינ .((5

 7? דע ףיסוהלו ₪1.458₪-ה ןורכז ןוכדיע יייע

 ףלא 30 ריחמב) ןומטמ ןורכז לש טייהגמ

 .(רלוד
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 תילארשיה הרודהמה /6 א16421א8 לש יונמ לכ

 -ל הכוי עצבמה תפוקתב 6תוקטפסז6 'תורישל ףרטציש

 סניח תימואלניב תרושקת לש תישדוח העט

 עדימה תוריש אוה 606

 יחמומב לודג ,ופקיהב לודג .סלועב לודגה

 ,םהילא עיגהל ךל רשפאמ אוהש םיבשחמה

 דימעמ אוהש םניח תונכות רגאמב לודג

 םייעוצקמה םימורופב לודג ,ךתושרל

 עדימה ירגאמב לודג ,וילע םילהנתמה

 יתורישב לודג ,הפילשו שופיחל םינימזה

 ןיב ינורטקלאה ראודהו תרושקתה

 ירא
 לארשי 6 אוג621א8 ייונמל תרשפאמ ייהחנמ וק" 4

 !תימואלניב תרושקת תולע אלל סחוקט866-ל השיג

 !םלועה יבחר לכב םייונמה 0

 םיילארשי םישמתשמל סג רשפאל ידכ

 ,םלועב םיבוטה עדימה יתורישמ תונהל

 60 חוקטפ6ת תגיצ) ,ייהחנמ וקיי קינעת

 ,םניח תרושקת לש תוקד 60 ,לארשיב

 יונמ לכל ,םישדוח 12 ךשמב שדוח ידימ

 הרודהמה/ק6 /18042זא8 לש

 .עצבמה תפוקתב סשריש תילארשיה

 ךשמב
 ב. 8

2 

₪ 
 :תולבגהו םיפסונ םיטרפ

 וא) םהש םישדח םייטרפ םימשרנל לבגומ עצבמה

 וא םישדח) ןיזגמה ייונמ (םידבוע םה ןהב תורבחה

 .עצבמה תפוקתב (םיקיתוו

 .תימואלניבה תרושקתה תולע תא קר הסכמ עצבמה
 ההו סמצע 6טחוקטפטזוט 'תורישב שומישה ריחמ

 .ב"הראב ריחמל

 בייוחי שדוחל תוקד 60-ל רבעמ םיתורישב שומיש

 .ליגרה ףירעתה יפל

 .ןמזב לבגומ עצבמה

 החנמ וק תרבחל הנפ המוערהלו םיטרפל

 ,ם"עב תרושקתו עדימ יתוריש
 03-5252444 ,5251948 :לט
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 ם'נוועה הויהב

 תו'וק'ע תונוכת תאוושה גגופ תונרעמ
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 60וסז56זו01 [.3ב56וח 0

 תינועבצה רזיילה תספדמ
 םלועב הנושארה תינחלושה

 תספדמ תא הגיצה רשא הרבחה ,(5

 סלועב הנושארה תינועבצה ק015671-ה

 תפסונ ךרד תצירפ לע הזירכה ,1987-ב

 תינועבצה רזיילה תספדמ :עבצ תספדהב

 .סלועב הנושארה תינחלושה

 תספדמה איה (או5 60וסז8סזוק( [.450ז 1000-ה

 הספדה העיצמה הנושארה תינחלושה

 טלפ תלבקל (שבי רנוט) רזייל תייגולונכטב

 רזייל תספדה סע בולישב ,רישעו יח ,ינועבצ

 סעפ 0או8 המצע הביצה וז הזרכהב .רוחשב

 רזיילה תוספדמ סוחתב הליבומכ תפסונ

 .עבצבו רוחשב

 |!-וח-0ח6

 "תחא תספדמב לכהיי - הזה ינכפהמה ןורתפה

 תמועל סייתועמשמ תונורתי עיצמ -

 לוכי 14% 1000-ה .תורחא הספדה תויגולונכט

 רזייל תספדמכ ןהו עבצ תספדמכ ןה שמשל

 תוספדהה ןווגמ לכ תא סיפדהלו ,"הליגרי"

 ההובג תוכיאב ,םיפקשו ריינ לע דרשמב

 ךרוצ רתוי ןיא .הלבתמ וא ההוד הניאש

 ןיא ,יפוסה ךמסמב ןקיבדהלו תונומת ךותחל

 .םינוש ריינ יגוסמ סינוש םיפד ףוסיאב ךרוצ

 ןתינ רוחשב ליגר ךמסמ תספדהל וליפא תעכ

 ףד ותואב ,עבצב תוטלבהו תושגדה ףיסוהל

 .ריינ ותואבו

 ₪5 6ח0\וא תייגולונכט

 השדחה תספדמה תבלשמ ,וז תוידוחיל ףסונב

 תכרעמ איהש או 6זסאח תייגולונכט תא

 לופיט תלוכי תלעב תיתמישמ-בר הלעפה

 תספדמל תרשפאמ רשא ,ריינב תדחוימ

 תוביבס לכל ףוקשו ידיימ ןפואב רבחתהל

 תומיאת ,תבכרומ תוירושיק תולעב הדובעה

 תיברימ שומיש תוחונו תובר הספדה תופשל

 הניב הליכמ 6%0ושא-ה תכרעמ .םישמתשמל
 תוהזל הל רשפאמ ךכבו תספדמל תיתוכאלמ
 סיבשחמו הדובע תוביבס רפסמל רשקתהלו

6 :[ | 

 תוהזל תלגוסמ תכרעמה .תינמז-וב סינוש

 ןפואב ןהיניב גתמלו תונוש הספדה תופש

 ןועטל ןתינ ןמזה ותואב רשאכ ,יטמוטוא

 תספדמה קסידל וא ןורכזל תופסונ תודובע

 .ינאטלומיס ןפואב

 םישומיש

 סיברה םימושיל המיאתמ ()א15 19% 1000-ה

 ללוכ ,םויכ תשמשמ הליגר רזייל תספדמ םהב

 סיבתכמ ,םייפסכ תוחוד ,תוידרשמ תוספדה

 ,(פדש) תינחלוש רואל האצוה ,ריחמ תועצהו

 640/6אא| יטוטריש ,םיינכט םימוסרפ

 לוכי לינה םימוחתהמ דחא לכב .סינויכראו

 יייע ךמסמה תוכיא תא רפשל שמתשמה

 .עבצ תפסוה

 סינותנו סימוכס טילבהל לוכי עבצ :אמגודל

 תורעה ,ןזאמב וא סיבושיח ןויליגב םייטירק

 סירויא תפסוה וא סיבתכמב תושגדהו

 ריינ שארב הרבחה וגול תספדהב וא תוזרכב

 ()א8-ב תוספדומה ריחמ תועצה .םיבתכמה

 םינותנ לולכל תולקב תולוכי 1.א8ם8 0

 הברהב הכומנ תולעב עבצב תונומתו

 סופד תיבב שומיש יייע) םויכ לבוקמהמ

 עבצ תספדמ לע תדרפנ הספדה וא ינוציח

 .(תיטיא

 ינועבצה רזיילה תייגולונכט

 ומכו םייח םיעבצב הספדה תקפסמ תספדמה

 לש תוכיאב רופא ינווגו רוחשב הספדה ןכ

 םידרפנ ינועבצ רנוט ילכימ העברא .3000קו

 (8ו.ג6א-ו ץטוסש ,אוג65אד א, 6צ \א)

 ןוילימ 16.7 תקפהל רנוטה תא סיקפסמ

 עבצ לכ רמג לע העידומ תספדמה .םיעבצ

 אלו לזאש עבצה תא קר ףילחהל שיו דרפנב

 .הלוכ הכרעה תא

 עבצה תספדה תא ריינל הריבעמ תספדמה

 .בר קוידו תודח רשפאמה דיחי רבעמב הלוכ

 סירבעמ 4 תעצבמ ,ריינה אלו ,תדחוימ הרוגח

 תספדמה ןורכזמ הנומתה תא ריבעהל ידכ

 תא תללוכה הנומתה תרבעומ ףותהמו ,ףותל

 .ריינל תחא סעפב סיעבצה לכ

 ינכט טרפמ

 ,וחו6| 809600 -/25א12 ₪56 דבעמ תספדמב

 טרדנטסכ תללוכו 12א18 לש יתלחתה ןורכז

 סיצבק ,םיטנופ ןוסחיא רובע 60א88 לש קסיד

 איה הספדהה תוריהמ .(5001) תוספדה רותו

 עבצב הקד םיפד 3-ו ,רוחשל הקדל סיפד 8

 םיטנופ 65 םילולכ תספדמב .3006קו תוכיאב

 תמאתה תייגולונכט ןכ ומכו קטגופטחקו גוסמ

 לש <חסטוסז-ו גקק6 'בח לש 60וטזפץ6 סיעבצ

 .םח| יבח

 םיקשממה לכב תדייוצמ תספדמה

 תוביבסל רשקתהל סישורדה תויצלומאהו

 ןה תועובקה תויצלומאה .תונוש בושחימ

 םג ללוכה 11-01 56, ץס5150זוקו 166 2

 סיקשממה .עש6 1/א03 7105 ןכ ומכו 072

 5031, ץגפ|6| 8₪ו:-סו6 סה םיעובקה

 תרושקת יסיטרכ ףיסוהל ןתינ .13[1/063!א-ו

 .ש6אשו-ו דטאטהמוחק, םווטחוטו ,167/1ק-ל

 היצפואו ףד 250 לש הנזה שגמ תספדמל

 .םיפסונ ףד 250 לש ינש שגמל

 קוויש

 תוכרעמ ג.א.מ יייע <ראב קוושת תספדמה

 אפותו ,לארשיב ()א5 תינאובי מ"עב רזייל

 .ג.א.מ תרבח .םישרומה םיקוושמה תועצמאב

 .חוקלה תיבב תוירחאו תוריש תנש תקפסמ

 אנ םיפסונ םיטרפו ריחמ תעצה ,תומגדהל

 46 ינמחנ ,רזייל תוכרעמ .ג.א.מל רשקתהל

 ,03-6500650 :לט ,א"ת

 03-5601327 :סקפ
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 ק6-ה םלוע לע תרבועה סוכתיתה תכיפה

 לבא ,885816 תונכיתה תפש לע החספ אל

 -נא עמשנ הלש םשהש ךכל תמרוג איה

 וויה קיסיבב סטייג ליב לש ןיטינומה . יטסינורכ

 תחתפמכ טפוסורקימ לש הריחבב יתועמשמ לקשמ

 0[ | תווי
 [(ם0תמ 2

 ישאר השעמל אוה 84816 סשה .1.0 הסר

 -חל סיאתמה ,ענטצמ רואית לש תובית

 .בשחמה ןדיע תליחת לש םיעונצה תומול

 סמותו ינמק ןהו'ג םירוספורפ ,הפשה ירבחמ

 הריציל וארק ,תומטראד תטיסרבינואמ ץרוק

 -מל ישומיש-בר ילובמיס תודוקפ דוקיי םהלש

 םסקוההטז'פ א11-קטקספ6 5ץחופסווט) "םיליחת

 -וטס תכרדהל התוא ודעייו (!ח5וזטסווסח 6

 -יכה טפוסורקימ רשאכ .תונכיתה יזרב םיטנד

 התיה ןיידע 05-ל ןושארה קיסייבה תא הנ

 הלבסש ,חכ תלדו תיטקפמוק ,העונצ הפש וז

 .םינעוצקמה לש תופירח תופקתהמ

0 
 וסז \(וח 5

 הקו 1 - שח חוה 1
0 * 

 -  ףדהמד6א 00,808, > +

 קיסייב לש רתויב ףקתומה טקפסאה

 גשומב הנווכה .הלש הנבמה רסוח היה

 5ו₪6ט66 | ) "הנבומ תונכיתיי

 -גמ ליטהל השעמל איה (קזסקזגחוחווהפ

 הנצלאתש (5צאד4א) ריבחתה לע תולב

 האירק הרוצב דוקה תא ךורעל תנכתמה תא

 ךבתסהל דוקה לוכי ,יופכ הנבמ אלל .רתוי

 וליפאש ךכל איבהלו בקעמ תלוכי לכל רבעמ

 ןויגהה רחא בוקעל לוכי אל ירוקמה תנכתמה

 -ית תאטח לכ חתפל .תינכותה סתירוגלא לש

 תא הציפקמש ,6010 הדוקפה תצבור תונכ

 הדוקפל הדוקפמ תינכותה לש עוציבה רדס

 הל ילבמ טעמכו הלבגמ םוש אלל

 - א 1ווק16 קוס
 * 0 איא תו
2 
 * טקפאוא 3
 * סאו 4
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 הטנק לירש 4 , | | /

 6070 תודוקפ רסירת יצח .תובקע ריאש

 יתלב ךבסל תינכות לכ ךופהל ידכ תוקיפמ

 דוק" םיארוק םינעוצקמהש המ לש ירשפא

 לקספ תונכיתה תפש לש םישרושה .יייטגפס

 -חמ תונכיתל םירומ לש לוכסיתב םיצוענ

 -הש זרפומה שפוחהמ םיעבשה תונשב םיבש

 קוידב הז לבא .םיתנכתמל קיסייב הקינע

 -ימב ךרדה יצרופ סיבבוחל םססקש שפוחה

 .ישיא בושח

 תונוכת רפסמ שמתשמל הקינעה 6

 -בו שארב .ףילחת ןהל אוצמל השק היהש

 -מב עונצה לע דובעל הלכי 85816 הנושאר

 ןנוכ וליפא .ילמינימ ןורכזב קפתסהלו םיבשח

 -וכה ןושארה ץ6-בו יחרכה היה אל םיטקסיד

 פייטל רוביחב רוחבל תלכי) היצפוא היה ןנ

 ןורתי .(תוינכות רומשלו ןועטל תנמ לע וידוא

 תפש התיה 205 תרודהמב 84516-ש היה ינש

 דוק תא תחנעפמה ,(!אדטקקאטזטמ) חנעפמ

 -הל ילבמ ,תינכותה תציר ידכ ךות רוקמה

 חנעפמה .שארמ (60א/ש118) רודיהל קקדז

 רשפאמ אוה לבא ,רידהממ תוחפ ליעי סנמא

 רמולכ ,תונכיתה בלשב תיביטקארטניא דובעל

 דימ התעפשה תא תוארלו הדוקפ דילקהל

 -יתה ףוס דע דעצ רחא דעצ ךכב ךישמהלו

 תביתכ תא םילשהל בייחמ רידהמה .תונכ

 -ותל סחייתמ אוה ןכש ,רודיהה ינפל דוקה

 -וכמ דוקל התוא ךופהל הסנמו לולכמכ תינכ

 שי ךכ םשל םא םג ,רתויב הליעיה הרוצב הנ
 -קה לש יגולונורכה רדסהמ תומלעתהב ךרוצ
 .רוקמה דוק תדל

 וענוח לש םימי ויה | ]

 וטלש םייזכרמה םיבשחמהשכ ,םימי םתואב
 סחייתה ייישיא בושחימ"ו יעוצקמה בושחימב
 ץ6-ל .תונכית בבוח ןיב ילטמיטנפה רשקל
 יביטקארטיא תונכיתו תוחנעפמ תופש ,ולש
 -מה לע .םיישיא םיבשחמ לש תויגליווירפ ויה



> 
7 

 ןוכנה סוסה לע רמהל
 תרוטקטיכרא תא תיתשת וילע םינות) דסמ תריחב

 רתוי המוד איה .רומיה הניא ךנוגריאב 1.וםאד/ פסח פח

 תויחל ךרטצת וישכע ךלש הטלחהה םע .תילותק הנותחל

 תרבח .ןוכנה דסמב רוחבל ךכ לכ בושח ןכלו - תוכורא םינש

 הכ הטלחהב ךל רוזעל הצור ץסאתט5ד מח 055486 \ועיה

 םילהנמ תואמ ולאשנ וב ריקחת הכרע איה ךכ סשלו הבושח

 םיקסעה תרמצמ םיריכב

 תיאקירמאה

 הלאש ("שס₪דטאמ 1000")

 דסמ הטשא לע"  :הטושפ

 ןוגראה ססבתי םינותנ

 תרוטקטיכרא םושיב ךלש

 ןיי1.ןאד/פטתםח

 .ףרגב תועיפומ תובושתה

 !עתפומ

 וחוסזחווא = !חחז65  םירחא

| 

 וה " 086 0006
 יו םיבאשמ ר

 50 6מפ 58 6383324 .לט .איית 12 רגסמה יחר ןליח תיב

 תורבח לכ וכרעש םירקסב ולבקתה תומוד תואצות .אל ונחנא

 ,ופ6ס, 0דאפח 8554868 :תוכילומה ץועיהו .רקחמה

 ד אפו8ה, אפ כטמא 00

 .אוטד 0אסטק-ו אמו 50ואסמ 858

 !םיטרפב ןיינועמ

 םיגדהלו סיאלמה תוחודה תא ךל תוארהל חמשנ .תויעב ןיא

 5+8458-ש ךכל תוביסה תא

 רתויב תוטבה רומיהה איה

 תביבסל | םינותנ ידסמב

 סו ומאד סח םח

 סוחת ,םכט יייע קווש

 תויגולונכטו הנכות ירצומ

 .יאני הרעי ,3-5483652 .לט

- 
 מ ו \
 ה "₪5 ₪ חור 5% וש | |

 ס"

 עדילא



 -והמ תוינכות םינעוצקמה וצירה יזכרמה בשח

 רקי היה בשחמה ןמז ןכש ,דבלב הכלהכ תורד

 תשוחת תא ק6-ה שמתשמל הנתנ 84516 .זפמ

 שפוחה תועמשמ סא םג ,תיתימאה שפוחה

 .תוליעי לע רותיוו התיה

 84816 .תולקו תוטשפ אוה ישילשה ןורתיה

 רתויב תולקה תופשה תחא הראשנו התיה

 .שומישו דומילל

 תולקהמ | קלח

 עב) | תירוקמה

 תצובק | תולדמ

 לבא | ,תודוקפה

 ,סויה וליפא

 קיסייבש רחאל

 ילוגליג הרבע

 -הו םירופיש

 -שנ וז ,תובחר

 -ושפ הפש הוא

 האירק ,הט

 .הנבהל | הלקו

 תופשש ןמוב

 "תויעוצקמ"

 -שח לע םירירש חותיפב ורחתה ,6 ומכ ,רתוי

 רומשל הכישמה קיסייב ,תואירקו תוטשפ ןוב

 -מה לש דוסיה תסיפת םע הלש רשקה לע

 איה "םיליחתמל הפשי"י .םיירוקמה םירבח

 םינעוצקמל הפש" אל םג איה לבא ,אל רבכ

 ץ6-ה ומכ קוידב החתפתה קיסייב ."דבלב

 -ופה לע רומשל הכישמה איה ןכלו ומצע

 .הלש תוירלופ

 קיסייבב םינשה ךשמב וסנכוהש םילולכשה

 -וקפ תפסוה ,הנבומ תונכיתב הכימת :םיללוכ

 -יא חותיפ תביבס ,ריבחתה תבחרה יי'ע תוד

 -וא (60אוק11585) םירידהמ ,(!55) תילרגטנ

 ידבעמו סידבעמ יובירב הכימת םע םיילמיטפ

 -יגש רותיאל םיחתופמ םילכ ,םייטמתמ רזע

 ,סוצע תוירפיס ףסואו (2680661א0) תוא

 -יתמ - ךתעדב הלעתש רזע תינכות לכ ללוכה

 םעו .םיצבק לוהינ דעו שמתשמ יקשממ ןונכ

 תודוקפ םע ,האירק הראשנ איה תאו לכ

 -בב רידגת קר םא .תרבודמ תילגנא תויומד

 -תמ תנכת וליפא ,םינתשמה תומש תא תוריה

 -פה .תרביחש דוקה רחא בוקעל לכוי ליח

 טפשמ ,רמולכ "ההובג המרייב וראשנ תודוק

 -ופ ןונגנמ ליעפהל ידכ קיפסמ הנבהל טושפ

 -ומל ךתוא ףשוח אוהש ילבמ בכרומ ילנויצקנ

 ,לעופב תודוקפ תועצבתמ ךיא לש תובכר

 בשחמ תופש לש תומכסומב) ייהכומנ המרייב

 תיטקרטסבא איהש לככ רתוי ייההובגיי הפשה

 "הכומניי הפשה .שונא תפשל רתוי המודו רתוי

 -פה רואיתב רתוי תינטרפ איהש לככ רתוי

 לככו עצבל דבעמה לעש תויסיסבה תולוע

 .("הנוכמ תפשייל רתוי המוד איהש

 8516-ל הרזחב

 רבגתהל קיסייב החילצה אל דחא רבד לע

 ,תינקית 84516 תפש ןיא .הניקתה תיעב אוהו

 ,הדיחיו תחא 6 וא תינקית תיתפרצ שיש ומכ

 ,םיטקלאיד לש סוצע ףסואב רבודמ אלא

 םיירלופופ םקלחו רתוי .םיירלופופ .םקלח

 .טלחומ אל לבא בר סהיניב ןוימדהש ,תוחפ

 שמח ןיב םיוושמ ונא וז הריקסב .תיניס ומכ

 -חי תוירלופופל וכזש 84516 לש ""תוחפשמיי

 תובשעה תחא הראשנו התיה 56

 שעולמיועו דומילל רתויב תולקה

 איה לבא ,אל רבכ איה "םיליחתמל הפש"

 "דבלב םינעוצקמל הפש" אל םג

 תתפמש םילכה תיברמ תא תוקפסמ ןהו תיס

 -תה תחא .90-ה תונשב לבקל הפצמ סימושי

 תלוכיה איה חתפמל רתויב תובושחה תונוכ

 -יפה ךלהמבש ךכ ,רודיהל חונעיפ ןיב רובעל

 הביגמ תינכותה ךיא תוארל לוכי אוה חות

 ךילהתה ףוסבו הרוש יוניש וא תפסוה לכל

 לע ,רידהמה ךרד דוקה תא ריבעהל לוכי אוה

 .ילמיטפוא הציר בוק לבקל תנמ

 הנבומ תונכיתב הכימת | ]

 קיסייב ינפב דמעש רתויב הובגה םוסחמה

 -ומ תונכיתב הכימת הל הפסוותה רשאכ ץרפנ

 ךרד ףועיס עצבל ץלאנ תייה אל בוש .הנב

 -מב שמתשהל תלוכי אלא 00508-ו 0

 םא .!=-דמא-ם188 לש רתוי יתוברתה הנב

 תרטפנ ,ךרואה לכל הנבומ תונכית לע תדפקה

 תוכבתסה תענמו תורושה תא רפסמל ךרוצהמ

 קיסייב לש תושדחה תואסריגה .יטגפס דוקב

 -מל ימוקמ הנתשמ ןיב ןיחבהל סג וליחתה

 -ותה לש קוריפ רשפיאש המ ,ילבולג הנתש

 הרחתמ שומיש לש ששח ילב םילודומל תינכ

 תטא6זוסא, 508 ומכ תודוקפ .תומש םתואב

 -ותה תביתכל סינבמ וניכה ץ8א0650085-ו

 -שמ תרבעה תלוכי .תירלודומ הרוצב תינכ

 -ימה ךפהמה תא המילשה םסילודומ ןיב סינת

 (לכ אל םא) תיברמ תא קיסייבל הקינעהו ינב

 .ק48641 לש תוקשחנה תונוכתה

 איה קיסייב תופשב הנורחאה תוחתפתהה

 .םייפרג םיקשממ לש הינבב ךומתל ךרוצה

 תמצמטצמ אל םימושי לש ייהיצזילאוזיווהיי

:2>=:"מ%ָ%*ף*%*ף*%-תתתה1הגבג9/-/הה₪₪7₪7₪"[₪[₪[₪[--- תמה
 וש1ע-

 םיקקזנ 005 ימושי םגו \/וח60א5 תביבסל

 הכימתו םיפהג םיכסמ תנכהב םירזעל םויה

 רובא לש יוהיזמ תגרוח וז הכימת .רבכעב

 -יתה המגידרפה ןכש ,תיסחי טושפו שדח טלק

 -ול םיציחלייו רבכע לעפומ סושי לש תינונכ

 -לל םייפילחת םיפוריצ ,110א85) ייסיטה

 התיהש ,תיתרוסמהמ הנוש (רבכע תציח

 -רג הביבס .תילרודצורפ הסיפתה לע תססובמ

 -תמ רבכע תכמות תיפ

 וא וז הדימב תססב

 תובוגתי לע תרחא

 םטפאז ) ."םיעוריאל

 ,רמולכ ,(סחוטפא

 לש | היצטרפרטניאה

 -ופמ רבכעה תציחל

 יעגרה רשקהב תחנע

 גוסמ "עוריא"יכ

 תררוג .איהו םייוסמ

 -ותמ תולועפ תרדיס

 ,עוריאל םאתהב תנכ

 ורקמ תלעפהל המודב

 תומייוסמ = תונכותב

 -יא יביגמ םימושיב

 "דודיב תבכשיי הווהמ יפרגה קשממה סיעור

 לע םילעפומה םיכילהתה ןיבל םיעוריאה ןיב

 -פה עונמהו יפרגה קשממה ןיב רשקה .םדי

 -יא לע תועדוה תרבעה ןונגנמ ךרד ילרודצור

 \/וחסא% ןיב רשקל המוד ,םינוש םיעור

 לש וצטג| 8486 ,ונחבש תופשה ןיב .005-ל

 0 -ו /וחסא5-ו 205 תסריגב טפוסורקימ

 ייילאוזיוו" חותיפל םילכ תוללוכ 6

 עווועמ תומיאת רסוח | ]

 השק לבא ,קיסייבל 4א51 ןקת םייקש ןוכנ

 וקמ רתוי לאכ ךכל סחייתמ והשימש רמאל

 -תה לעופב .תופתושמ תודוקפ לש םומינימה

 -יגה ביבס סבורב ,םיינקית ןיעמ םיבינ וחתפ

 טפוסורקימש קיסייב לש תונושה תואסר

 ירוקמה ץ6 005 םע .205 תואסריגב הללכ

 טפוסורקימ הכישמה כייחא ,84516 הללכנ

 הרבע איה זאו 0וא-84516 םע 005-5-ל דע

 סלועה תא הפחס הנורחאה וז .6%8,4516;0-ל

 תואסריגל המאת אל איהש תורמל ,הרעסב

 טוט\83516 לש תיעוצקמה הסריגה .תומדוק

 תינעוצקמה חותיפה תכרעמ) 705 תארקנ

 -מה תסריג (קזס!055וסחה| 126%6!סקתושהו 5ע516חו

 תארקנ 0טוסא84516 לש הצירה ןמזו חנעפ

 לש ₪05 תליבח לכב הלולכ איהו 6

 ,(רידהמה קר הב רסח) טפוסורקימ

 תוניצרב תסחייתמ אל טפוסורקימ וליפא לבא
 יחכונה לגדה רצומ .0ו6!0%85 תומיאתל
 תודוקפה לכב ךמות אל ,\/1804| 84516 ,הלש
 תופצל רשפא יא ."הריהמייה הסריגה לש
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 םע סג דובעת תחא הסריגל הבתכנש הנכותש
 -וצב ונלקתנ ונלש סינחבמבו תוהחא תואסריג
 דרפנב ותמאתהל ןחבמה דוק תא "תוסעייל ךר
 םינייניע בצמ לש האצותה .הסריגו הפש לכל
 םילוקישה תכרעמב ךוביס איה הז סאות אל
 אל .השדח קיסייב תריחב תעב ליעפהל ךילעש
 -יה יפ לע תופידע עובקלו תונוכת תוושהל יד
 קודבל ךילע ,תוידיתע תומישמב דומעל תלוכ
 הסריגל ןשי דוק בסהל לכות תולק וזיאב םג
 לש ןתוכיאו ןתומכ תא קודבל ךילעו .השדחה
 .ךלש הריחבב תוכמותה יג-דצ תוירפיס

 יתייועעת ןטוח | |

 עוציב תוריהמב 84516 תא ומישאה רבעב
 אל הז לכ .תלבגומ תלוכיו חפונמ דוק ,העגי
 תפשכ בשחהל היואר קיסייבו םויכ רתוי ףקת
 -יפה תוכרעמ לכ אל סנמא .תיעוצקמ תונכית
 הנוכמה תפשב הציר דוק תורצוי קיסייבל חות
 הרטמה דבעמש תויפיצפסה תודוקפב רמולכ)
 -מב הלילכה לטניאש תודוקפה ,תורישי עצבמ
 םירידהמה לבא ,(ק6 לש הרקמב א86 ידבע
 ךרע תווש תואצותל םיעיגמ רתויב םיבוטה
 84816. דועב .לקספו 6  ירידהמל
 -יגה לכ ,דבלב תוחנעופמ ויה 6\-84516-ו
 -יעה לדבהה .רידהמ תוללוכ תושדחה תואסר
 -וכמ תפשל םירידהמ ןיב אוה הז סוחתב ירק
 ק.600 יורקה ,םייניב דוקל םירדהמ ןיבו הנ

 הרוש םיחנעפמ ותוא ,(ט85ש00 6008 וא)

 רצונה דוקה רשאכ .הצירה ןמזב הרוש רחא
 םיאתמ חנעפמב ךרוצ שי ש-6008 גוסמ אוה
 תרוצב וא ₪05 לש הציר ןמז לודומ תרוצב
 ,\צוחשס5 לש (₪111) "תימניד רושיק תירפיס"

 מפ .קר ,הריקסבש 205-ל תופשה לכ ןיב
 הצירל ןכומ הנוכמ דוק תרציימ אל 6
 תופשה ןיב ,תאז תמועל .ףסונ חונעיפ אלל

 -וכמ דוק תרציימ 058-8516 קר \אוח05-ל
 וצטג|-ו 6/-66גקסז ,תורחאה יתש וליאו הנ

 -מל .םייניב דוקל תוקקונ ,(רוציקב \/8) 56
 ינפב %8-ב שמתשהל ללכ לוכי ךניא השע
 ךלשמ הרקב ילכ ףיסוהל ךתעדב סא המצע
 .טפוסורקימ לש הליבחב תקפוסמה הירפיסל
 -כל וא 6 רידהמב שמתשהל ךרטצת ךכ םשל
 .רלבמסאב ךלש עטקה תא בות

 -רמ לש ייהובגמ טבמייל ינייפוא הזה ןורסחה
 תלוכי תוללוכ אל ןה .88816-ה תונכות תיב
 עצבל ןתינש יפכ "תוכומניי תונוכת לש הלעפה
 םייתועמשמ םילדבה םימייק תאו לכב .6-ב
 הלוכי אל 8 .תונוש תונכות לש תלוכיה ןיב
 -וכי ןכ 65 ₪516 דועב 1 תוירפס רוציל
 -וב .ססוסז 8816 ,פ05-ל תונכותה ךיב .הל
 רידגהל שמתשמל הקינעמ איהש תלוכיב תטל
 -שמ םשל םתוא סחיילו םיבכרומ סינותנ יגוס

 84516-ל הרזחב

 םיבר סינותנ יגוס תללוכ םג איה .דיחי הנת

 רודיה תויצפוא רידגהל תרשפאמו רתוי

 -וא לש אשונל תשגל ךיא רידהמל תוארוה)

 ךותב ((1אא1אס) רושיקו (דוקה תיצזימיטפ

 קפ5 ומכ ,םירחא םיטקלאיד .רוקמה דוק

 ךותמ אורקל ךל םירשפאמ ,?סאטז8 \516-ו

 ליעי עוציב ךרוצל ילבמסא תוניטורל דוקה

 -וכי קסא6ז8 516 קר .םייטירק דוק יעטק לש

 תינכותה ךותב ילבמסאה דוק תא עימטהל הל

 .קיסייבב דוקהמ האיצי אלל

 תובסותו םירוביש | |

 -מב ומכ ,תופשה ןיב תירקיעה קבאמה תריז
 ,סירופישב איה ,םויכ הנכותה תוירוגטק תיבר
 קיסייבל ףיסומ ןרצי לכש תופסותו תוחבשה
 הקוח הנוכת .חטשב טלבתהל תנמ לע ולש
 איה ,וצמיא םיטקלאידה לכ טעמכש ,דחוימב
 תוכראתמה ,הנתשמ ךרואב םיוות תוזורחמ
 -ועמ אלל ךרוצה יפל תיטמוטוא תורצקתמו

 המרב תודחוימ תויצקנופ ללש .תנכתמה תובר

 ,קיסייב לש טקלאיד לכל סויכ ףרוצמ ההובג
 -מו היצמינא ךרד ,תויפרג תויצקנופמ לחה
 -לא תונויליגב הלכו תוצירטמ לש הקיטמת

 .תינכותה ךותב הלתשהל םיטושפ סיינורטק

 תוללוכ \אוחשסאפ תביבסל תודעוימה תונכותה

 סידדובמה ,ילאוזיוו קשממ בוציעל םילכ םג
 לש (גקו) םימושיה קשממ תנכתה תא
 -סמ 6 6ג|וסז-\ 05-8816 .\וח 5

 רתוי טושפ ,יפילחת םימושי קשממ תוקפ
 ,\שוחטסופ לש \1-ל השיגל ליבקמב ,שומישל
 תוכרעמב הכימתל הכוזש רחא בושח אשונ
 .םינותנ ידסמל השיג אוה תובר קיסייב
 ידסמ לש ם8" יצבקב ךומתת ₪6-6|ולטז
 .("68856 ימאותיי לש תירנגה החפשמה) 86
 סיצבק ץע לוהינ תכרעמ תללוכ 6
 טפוסורקימ לש תונכותה בור .8-וזש ןונגיסב
 שמתשמל 15% םינותנ דסמ עונמ תוליכמ
 הסריגה .זזט6 88516 םג תללוכש יפכ ,דיחי
 תללוכ וצוחשסי< תביבסל 8 לש ,3.0 ,השדחה
 לוכיה ,א66855 לש םינותנה דסמ עונמ תא
 -מב םיצבקל תשגלו םישמתשמ רפסמ תרשל
 .םיטמרופ לש בחר ןווג

 הנקתש קיסייבה תליבחב ךל רסחש המ תא
 -סמ גישהל ללכ ךרדב לכות ,ישארה קפסהמ
 תמיתסב וחמתהש תונטק תורבח - 'ג דצ יקפ
 -תה הז קושב .החמוג תושירד קופיסו תוצרפ
 ץספ, - תופשב דחוימב תבחרנ הכימ
 ,טפוסורקימ לש 8-ו סט
 ילבחו תירענ תובבוש לש סינש רחאל ,קיסייב
 -הל תרשפאמה תולשבל העיגה ,תורגבתה
 תישעמ חותיפ תביבסכ תוניצרב הילא סחיית
 ,תונוכתה רשוע .י'םייעוצקמ"  םימושיל םג

 םה וז הריקסב תונכותה לש המצועהו ןוויגה

 .תואבה תוריקסב חכוויתש יפכ ,ךכל החכוה
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 ,65 לש קיסייב תחפשמב תואסריג יתש

 הבר תוירלופופל התכוש ,\/וח6סש5-לו 005-ל

 .תוילנויצקנופב םוצע רשועל תודוה הפוריאב

 -הו המונצ איה חותיפה תביבס תאז תמועל

 החיטבמ הרבחהש תונורסח ינש ,שלח דועית

 -ופה רשועה .הבורקה הרודהמב רבכ ןקתל

 רתוי :יטסיטטסה םוכיסב רכינ ילנויצקנ

 רתויו 05 תסריגב תויצקנופו תודוקפ 500-מ
 םייניצר םיתנכתמ .\ץוחשסא< תסריגב 800-מ

 -יסב לופיטו תיטמתמ תלוכי תולגל וחמשי

 לכל השיג ,6 תפש לש המרב תודדוב תויב
 תוקיספ תריצי ,386 ידבעמ לש סירגואה

 -ופ ,ןורכז תאצקהב לופיט ,(!אדםאתקדפ)

 -ולה תכרעמ .דועו דועו תוקזח ןמס תויצק
 -יש לכב הכימת סע ,רתויב השימג איה תואל
 תטקמהד , םיגוסהמ חיתפ לש בול

 םע פ0 טאזוו-ו .םס יאאומ ,ו ומ, ם0

 \צפאפ, 2007 אזווש, םיגוסהמ תמויס

 -ומ הנבומה תונכיתה .טאדוט-ו 0

 -ומ תורודצורפל 600508 תואירק יי'ע שגד

 .(תורוש ירפסמב הכימת ןיא) דבלב תורדג

 תויצקנופ תללוכ אל 06 83516-ש תורמל
 הלש תיטמתמה הירפסה ,תוידועי תויסנניפ
 ,ידמל תורידנ תויצקנופ תללוכו ,רתויב הרישע

 .תילוברפיה הירטמנוגירטו תויצטומרפ ומכ
 -ימת ללוכ ,תוחפ אל הרישע תיפרגה הירפיסה

 ךרואל תונומת ךותיח ,852158 תומוקעב הכ

 -ופ םג תללוכ 005 תסריג .המודכו והשלכ וק
 ןונגיסב םייפרג םיקשממ תריציל תויצקנ
 ו ס5

 .תינטרפס איה חותיפה תביבס ,ליעל רומאכ

 סירזע ןיא ,יביטקארטניא כ58000םת ןיא
 -יג ,\/סזשפוגז לע ססובמ ךרועהו ךסמ בוציעל
 סג יכ םא ,וז הניחבמ הפידע \/וחשסש5 תסר
 -יא ןמזב ,לשמל .הפוחד החבשהל תקקזנ איה
 -מה דוק תא ךורעל לוכי ךניא תואיגשה רות
 -הל וא הנוש אמא תדוקפ רוחבל וא ,ורק
 לש בצמ ןוחבל ידכ סואש6ד ןולחב שמתש
 אוה \/ושסאפ םע דומצה רשקה .םינתשמ
 -ופ \שוחשסשפ הב ךרדה תא ריכמש ימל הלעמ
 .דובכה לע רתוומש ימל ןורסח לבא ,תלע

 שוחנסאפ תואירקב שמתשהל רשפא ,לשמל

 תוללכומ וליפא ןקלחו שארמ תוזרכה אלל

 .0" 84516 לש תודוקפ תרוצב

 םיעוציבו רודיה | |

 יצבקב רדוהמ דוק תורציימ תואסריגה יתש
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 ,\צוחטסא< לש 1.1, תוירפיס וא 005-ל םאמ

 רתי .6 תפשב תוירפסל ףילחת שמשל תולוכיה

 תרשפאמ ₪11. תוירפס ןיכהל תלוכיה ,ןכ לע

 ,תללכושמו תבכרומ חותיפ תביבס רוציל ךל

 \/ו8טג] 8806 תרזעב רציית קשממה תא הב

 -מב .054 ₪856 תרזעב יבושיחה עונמה תאו

 -יב 654 לש תואסריגה יתש וגישה םינחב

 תויטמתמ תוליעפב דחוימב ,םינייוצמ םיעוצ

 .[/0-ו

 וליפאו עזעזמ אוה ₪05 תסריג לש דועיתה

 תסריגל .וב קפתסי אל יעוצקמ תנכת

 ,ינכט טוריפ סע ,רתוי בוט דועיתה .\/וח6ס0

 ו
5 84516 

 קשה "0001:" [0+ 126% 83 1
4 ,1 2166 

 (/161ק 41( +-%תג) -(018900=76)

 215 0 ק%!סמב /(!ם400

 (סז 5

 !\!וסזס5011 /ו50]
 וסז

 1993 'קוא לאוש

6 

 05 ₪56 ,םוכיסל .תנווקמ הרזעו תואמגוד

 הדובעל השוהדה עונמה תמצוע תא תקפסמ

 ךוסחל םג הלוכי \/וחטסאפ תסריגו תיעוצקמ

 -סא וא 6 תפשב שמתשהל ךרוצה תא ךממ

 ינלבס ,הסונמ התאש חינמ ןרציה לבא .רלבמ

 .חותיפה בלשב םילוכסית םע דדומתהל ןכומו

 תויתודידי הנייהת ילוא תושדחה תואסריגה

 .הלא תוליצא תונוכתב ןחינ אלש ימל םג רתוי

 ו 84510 ₪05 |

 תדעוימ וז הנכות ,הסיעה לע דיעמ םשהש יפכ

 ררשי חותיפמ םיסנרפתמש הלא ,םינעוצקמל

 תתרשמ ןכא איה סתואו ,םיירחסמ םימ

 תרגפמ איה תינכט הניחבמ סנמא .בטיה

 תוירפסלו 5631 8506 רחא דחא דעצב

 לש ,םימעפל םיפידע ,םיפילחת שי הלש

 תרחא הליבח ףא ןיא לבא ,'ג דצ תורבח

 הכ חווטל ילרגטניא ןורתפ תקפסמה

 יתש תללוכ הליבחה ,השעמל .םיכרצ לש בחר

 008% תארקנ תחאה ,תומלשומ חותיפ תוביבס

 דבלב .005-ל טוס\ 8836 לש הבחרה איהו

 לש 1.1 תסריגב םג תכמות ,?\/8 ,הינשהו

 רידהמ ,6066%ו6א תואיגשה רתאמ םע 72

 (א 4 א) רצוי ,([אאממ) רשוק ,(7.1 הסריג)

 -יג .רוקמ דוקל (558/880%) ףודפיד תנכותו

 איה לבא 08%-מ "תיתודידייי תוחפ וז הסר

 תביבסב תונכיתל םיצוחנ םילכ תקפסמ

 .05/2 וויי
0 

 -סמ ,רבכעב תכמות 008-ל הסריגה םג

 תללוכ ,רשקה-תשיגר תנווקמ הרזע תקפ

 דוק תנכהל רידהמו תואיגש רתאמו ךרוע

 רשפאמ !אואוםס1 ד ןולח .(ץ 600₪) םייניב

 ךרוצל ,הדוקפ לכ לש ידיימו רישי עוציב ךל

 ךל רשפאמ ךרועה .םינתשמ תגצה וא יוסינ

 קדובו םידעצ 20 דע (0א₪0) הרוחא רוזחל

 דילקמ התאש עגרב הרוש לכ לש ריבחתה תא

 הגיצמ הנכותה ץ דוקל רודיהה ךלהמב .התוא

 חתפמ תלמ לע ןמסה תבצה .האיגש תועדוה

 ךסמ תחתופ =| לע הציחלו 88866 לש הרומש

 הנוכנה שומישה תרוצ לע טרופמ רבסה

 ביצהל רשפאמ תואיגשה רתאמ .הלימב

 הניחב .(8א5 אק01אד5) הקידב תודוקנ

 (םירגוא לש ןכות לשמל) הרמוחה תמרב

 קלח וניאש ,0006/ו0א-ב שומיש תבייחמ

 .05 תסריגמ ילרגטניא

0 

 לכ תא תללוכ ןכ ,תאז תמועל ,קואס תביבס

 ימושיל ןה ,דוק חותיפל םישורדה םילכה

 -יא 6066%16ש ללוכ ,05/2 ימושיל ןהו 5

 תוטשפה ןדבואב אוה םולשתה לבא ,ילרגטנ

 -אב תואיגש רותיא .08% לש תויתודידיהו

 -ולח ביצמ התא :גונעת אוה 0066/ו6% תועצמ

 ,תודוקפ תטילקל ךרוצה יפל םיננוכתמ תונ

 . .המישמל המאת

 ,ריבח | יעוצקמ םימושי חותיפ

 ' עורג זופח חותיפ

 הקיטסיטטסו סיסנניפ

 / יבס תיקסיע הקיפרג ה

 יעוצקמ םימושי חותיפ

 זופח חותיפ

 הקיטסיטטסו סיסנניפ

 יש ]

 תיקסיע הקיפרג

 דוקב היפצו םירגוא תניחב ,םינתשמ תגצה

 -מה ותרוצב גיצהל לכות דוקה תא .רוקמה

 -מב וא ,0154558א/81.+ טמרופב וא ,תירוק

 תדמוע תנייוצמ תנווקמ הרזע תכרעמ .ברוע

 -ופמ םירבסה סע הדובעה לכ ךרואל ךתורשל

 רזע תונכות ,רודיה תויצפוא ,ריבחת לע םיטר

 .האיגש תועדוה לש תועמשמהו

 בוט לכ אלמ םילכ זגרא .

 ץועט סע םיקפוסמה םילכה ףסואו תוירפיסה

 תוקודב תוירפס שולש .חתפמל לודג ןורתי םה

 ןאכל וקתעוה תויבושיח תויצקנופ לש

 חתפל רשפאמ !54א1 שופיחה עונמ .6א681.-מ

 םע ,דיחי שמתשמל םיטושפ םינותנ ידסמ

 -קו םיבר סיסכדניא ,תובר תואלבטב הכימת

 .8/128% דע לדוגב םיצב

 ,תונולח רוציל ךל רשפאמ קשממה ילכ זגרא

 אל לבא ,דועו ללמ תובית ,םיללגנ םיטירפת

 תלבוקמה תיפרגה הרוצב םיכסמה תא בצעל

 תריציל תלבגומ הקיפרגה .\/וחסוא< ימושיב

 .םסיפדהל תלוכי ילב לבא ךסמה לע םיפרג

 ,תוקזח תונוכת רפסמ תללוכ המצע הפשה

 -יספ תריצי ,םיעובקו םינותנ יגוס תרדגה ומכ

 קפומה דוקה .דועו הרקב ינבמ ,הנכות תוק

 -וק ץבוק וא ,יאמצע 55 ץבוק תויהל לוכו

 -יח הציר ןמז תוירפיסב רזענה רתוי יטקפמ

 לש (0צטא1 \צ5) דובירב הכימת שי .תוינוצ

 לש לדוגל עיגהל הלוכי תינכותהש ךכ ,ןורכזה

 תקפומה תינכותה לש םיעוציבה .טייבהגמ 6

 -גו םיוות תוזורחמב לופיטב דחוימב ,םיבוט

 .הקיפר



 המישמל המאתה

 יעוצקמ םימושי חותיפ

 זופח חותיפ

 הקיטסיטטסו םיסנניפ

 תיקסיע הקיפרג

 המישמל המאתה

 0 ו |

 יעוצקמ סימושי חותיפ

 תיקסיע הקיפרג

 -גד הברה םע ,ןייוצמ אוה ץכ5 לש דועיתה

 -כה זגראבו תוירפיסב ,הפשב שומישל תואמ

 םיחתפמה רוביצב םג בטיה תכמתנ איה .םיל

 רסוח אוה הלש דיחיה ןורסחהו יג-דצ ירזע לש

 -מת טפוסורקימ םאה .דיתעל רשקב תואדווה

 לש םימאות אל סיטנאירוו ינש חתפל ךיש

 !/ופטג| ₪5ן6-ל ךייש דיתעהש וא קיסייב

 1991-ב הנושארל העיפוה /ופטג| 82506 רשאכ

 -ית לש המגידרפב אטוז הכיפהמ הרצי איה

 תנכתל הנושארל הרשפיא איה .84516 תונכ

 הסריג .םיעוריא ילעפומ "םיילאוזיווי םימושי

 -יה תא הביחרה ,ןורחאה ץיקב הררחושש ,0

 עונמ לש הללכה םע ,תיטמרד הדימב תלוכ

 םינותנל השיג הכרעמ ,א66855 םינותנה דסמ

 תסריג .018 2.0 השדחה הסריגב הכימתו

 הסריג ירחא הנשמ רתוי הררחוש /8 לש 5

 וו

 1] 04189165 (1טָצסי (צעט
 | וז(!

 וו 1108 חו
 3. 00חק |10 804 תו 0

 תעחפ ?תיסצוגסהסע ,ט ג( 10
 118 קיסוס 63 -1

 84516-ל הרזחב

 -וחי תונוכת רפסמ בלשמ
 רוציל תלוכי איה ןהב הבו |

 -יג .תונוש תומרופטלפ לע הצירל דוק
 ,אטיב תסריגב ונחב התוא ,2.0 הסר

 1993 ףוס ינפל ררחתשהל הרומא |

 תותיפ תביבס הנושארל איבת איהו

 שמתשהל ךרוצה אלל האלמ תיפרג

 תסריג | .םיעוריא לעפומ לדומב

 -פה לכ לע ץורל לכות \צוחשסש5 אד

 ,₪156 יבשחמ ללוכ ,אד לש תומרופטל

 םיסוסיהה תא חתפמהמ ךסוחה רבד

 הרמוח תמרופטלפ וזיא לע הלאשב

 .רמהל

 ארקנ רזיילאיר לש ילאוזיווה ןונכיתה ילכ

 -מה הבורמ קשממב שמתשמ סו כטצ

 תא גיצהל ידכ \צוחשסשפ לש (א1פ1) םיכמס

 דוקה .חותיפה תביבס תאו חתופמה דוקה

 -בש ךכ (600865) רוקמ טמרופב רצוימ

 ףיסוהל וא ,תורישי ותוא ךורעל ךתורשפא

 יבר רוע ילכ הנומש .םיינוציח םילודומ ול

 -כה לגרסמ םישיגנ םהו וב םילולכ המצוע

 -על םירזע םיללוכ הלא .:סזחופסצ לש םיל

 -ית ,םיפרג ,ינורטקלא ןויליג ,טסקט תכיר

 תמייק .דועו היצמינא ,םיספט ,ןומז

 ידסמ לש םיירלופופ םיטמרופב הכימת

 םירביירדו םיינורטקלא תונויליג ,םינותנ

 .0080-ל

 ותוא םייניב דוק רציימ 6-חםה[ לה

 תא שידקנ ןכלו הנכדוע אל זאמו \צוחשסש5

 ןמסנ התוא ,השדחה הסריגל הריקסה רקיע

 .(/83 רוציקב

 -מל :םימעט ינשב תוקוושמ תואסריגה יתש

 סינעוצק

 ,(ץ055ו0א40)

 רלוד 495-ב

 "ךמעיילו

 (8דאפהםפס)

 -מה .רלוד 199-ב

 -ות תיטרדנטסה הרודה

 םינותנה דסמ עונמב תכמ

 םינעוצקמה לבא ,015-בו ] -

 תריציל םירזע םג םילבקמ

 ,םינותנ תורקב ,תותליאש

 -סמ תוירושיק"ב הכימת ----

 ,( 0086) ייהחותפ םיד

 ,אצ5ןואצ6 תוחוד ךרוע

 פז ןאז 2
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 0 | ו תו ל עחפ מ

 .ש1 תירפיס יייע הצירה ןמזב חנעפל שי

 -מל דוקה םע ₪11-ה תא ץיפהל רשפא

 -ישה .ףסונ םולשת אלל םייפוס םישמתש

 הקזוחב העודיה רזיילאיר תפש לש בול

 תלוכיו ילאוזיוו תונכיתל םילכ סע

 -יה טקלאידה תא השוע תומרופטלפ-ןיב

 -י) .דחוימב יביטקרטא ןורתפל הזה ידוח

 -ישל דע ןיתמהל ךרטצי רתוי קימעמ חות

 .תיפוסה הסריגה רורח

 8541268 2.0 יכ ונל רסמנ לארשי 6-מ

 לש "הרדחה עצבמיי ריחמב תעכ תעצומ

 ףוס דע ףקותב הז ריחמ .דבלב רלוד 9

 ריחמה הז ךיראת ירחאו 1993 רבמבונ

 -ירל ןיא עצבמה ריחמב .רלוד 247-ל הלעי

 -פמ רובעל תלוכיהו תורחת רזיילא

 בושח סונוב איה המרופטלפל המרופטל

 .תוכרעמ דודישו תואדוו-יא לש הפוקתב

 -הב ןווקמ עויסו תרבגותמ חותיפ ילכ תכרע

 -הל ןתינ .וצוחטסאפ לש | קשממל תורשקת

 8/0058 לש תיטרדנטסה הרודהמה תא תווש

 תינעוצקמה הסריגה תאו 0₪10%84516-ל

 .ןיטולחל הנוש רופיס איה 83 לבא ,ץ05-ל

 ךזט6ס 6

 ל |, 19|
 1993 'קוא לארשי 6



 0 ה 000000008

100 
 1993 'קוא לארשו 6

 .הדובע לש השדח ךרדב רבודמ ןאכ

 -ולח לע תססובמ תילאוזיווה חותיפה תביבס

 ,םיכמסמ בוציעל תיתשת תשר ,ייסיפצ" .תונ

 תרדגהל תונוכת ןולח ,יפרג בוציעל םילכ תבית

 התא .חותיפה טקייורפ לוהינל ןולחו םימצע

 ,שמתשמה קשממ בוציעב תונכיתה תא ליחתמ

 -ויב השקה קלחה תא הווהמ ללכ ךרדבש המ

 -וה ש83-ש רבד ,\ץוחוסשפ ימושי חותיפב רת

 סימצע רחוב התא .עשעשמ וליפאו לקל תכפ

 תשר לע סתוא ביצמ ,הרקבה ירזיבא תביתמ

 .רבכעה תרזעב סלדוג תא עבוקו תיתשתה

 התא ךמסמה לע םמוקמב םימצעה לכש רחאל

 (תרתוכ ,לדוג ,עבצ לשמל) תונוכת םהל קינעמ

 סירבדה - םיליעפמ םיעוריאל התוא רשוקו

 תציחל לשמל - הלא םימצעל תושעל רשפאש

 -וקו תינכותה דוק תא ףרצמ התא ףוסב .רבכע

 סיעוריאל תוסחייתה יייע קשממל ותוא רש

 .םיליעפמכ תרדגהש

 עודיא תועדוה י"ע רשק .

 ,םירצרצק דוק יעטק ידי לע השענ רשקה

 עוריא תועדוהכ תינכותל קשממה חלוש סתוא

 דוקה ןולח תא חתופ התא םתוא תנכתל ידכ

 ןולחב .ליעפמה םצעה לע הלופכ הציחל יייע

 רשקהב םיירשפאה םסיעוריאה יגוס לכ ועיפוי

 ךל םייוצרה רחוב התא םכותמ ,הז סצעל

 תנכה .(םצע לכל דחא עוריאמ רתוי רשפא)

 םירומג םימושי לש תינומה הצפהל הציר בוק

 -אל תנכשמ טפוסורקימש ,"ףשאייב תרזענ

 ףשאה ןאכ .השדח הנכות לכב הנורח

 תוירפיסו הרקבה ילכ תא רחוב (\ו248מ)

 -וא ,ןיכמ אוהו הצירה דוקל תושורדה

 רחאל .הנקתהה תנכות תא ,ןיטולחל תיטמוט

 -דנ םיצבקה ,תינכותה תא זוראל רמג ףשאהש

 .םינוטילקתל םיקתעומו םיסח

 עונמ אוה /83 לש לודגה שודיחה ,רומאכ

 -מה הרודהמה .הבילב ףבושש 5

 תונכות תביתכל םירזע םג תללוכ תינעוצק

 םידסמל תשגל תורשפאמו עונמה תא תולצנמה

 ,ץסאקזס ידסממ םסינותנ ףולשל ןתינ .םיינוציח

 (ןבומכ) 66885, םוזוטצ6 ,סקודרפ ,85

 הליבחב .501. ידסמל תאצל סג 0086 תרזעבו

 59885 לש 501. 807צ0ז-ל םירביירד .םילולכ

 עונמ .8[080 תרשלו טפוסורקימ לשו

 -רט דוביע ,םישמתשמ יובירב ךמות 58

 -ושר תליענ לש תונוש תויגטרטסא ,תויצקאסנ

 יצבק ללוכ) םינותנ לש סינווגמ םיגוס ,תומ

 תותליאש לש היצוימיטפוא ,(הידמיטלומו לוק

 .דועו

 -ימ לש הנושארה הנכותה םג איה 3

 סויכ .0.5 לש 2.0 הסריגב תכמותש טפוסורק

 84816-ל הרזחב

 הנושארל העיפוה /63| ₪986 דעאכ

 אטוז הכיטהמ הרצי איה 1991-ב

 איה .845ו6 תונכית לש המגידרפב

 םימושעי תנכתל הנועארל הרשיניא

 םיעוריא ילעפומ "םיילאוזיוו"

 -סמ סימושיב 018 2.0-ב הכימת ןיידע ןיא

 -של רשפאת איה עיגת וז רשאכ לבא ,םיירח

 .רחא םושיב דחא סושי לש תונוכת לות

 היצזילאוזיוו לע שגד 8

 -יפ לש "םיהובגייה םיטקפסאה לש השגדהה

 לפטל תלוכיה ןובשח לע השענ םימושי חות

 תכמות אל 83 ,לשמל .י'םיכומנייה םיטרפב

 םירצק םינתשמ ,(01א7885) םינמס הבצהב

 וא +) ןמיס אלל םימלש ,(תדדוב תיביסו טייב)

 ףיסוהל תבשוח אל סג טפוסורקימ .המודכו (-

 וז תלוכי סאו דיתעב םיכומנה םיטנמלאה תא

 -תמ םירזעב דייטצהל קקדזת ךל תינויח

 קיסייבה וא רלבמסא ,6 רידהמ ומכ ,םימיא

 .ליעל הרכזוהש ,6ג לש

 ,םימינ-בר = 6005 בוק אוה 83 לש רצותה

 (4006 טעמכ) הלודג ₪11. תירפיסל קקונה

 אלל ץיפהל רתומ הירפיסה תא .הצירה ןמזב

 סא לבא ,טפוסורקימל םירצוי תויוכז םולשת

 08, 460888 לש תוירפיסה תא םג ףרצת

 יעוציב .הציר דוק טייבהגמ 2-ל עיגת 0086-ו

 דוקמ הברהב םייטיא יכ םא ,םיריבס הצירה

 ימושי חתפל רומא התא םא .6 תפשב חתופש

 תושעל ךל רשפאת %83 ,םיירחסמ \/וח6סב

 תמועל .רתויב תיטנגלאהו הלקה הרוצב תאז

 רתוי םיקזח םירצומ שי 05 ימושיל ,תאז

 .( 8/005-מ

06 

 -המ בושח קלח אוה הז רצומ לש רופיסה

 -מב חתופ אוה .ק6 לע קיסייב לש הירוטסיה

 יאיבנמ דחא ,(218) לז בוב ידי לע ורוק

 לודג םידיסח להקל הכזו ,םיטלובה קיסייבה

 .דיטזפס 8/516-כ דנלרוב יייע קווש אוה רשאכ

 215 ,לקספב דקמתהל הטילחה דנלרובשכ

 תאצוהל הלחתהב ,ולש יייבייבייה תא חקל

 דחוימב המקוהש הרבחל כייחאו 507%

 הסריג ,סויכ .קסאסז8 816 - הפשה םודיקל

 ןסוחיי םע ,ןיטולחל חתופמ רצומ הווהמ 0

 הרישע תילרגטניא חותיפ תביבסו יייתישעת

 רלוד 149 לש ייהאיצמיי ריחמב תאז לכ ,הקזחו

 .דבלב

 לש התכימת תא וכרעי םייעוצקמ םיחתפמ

 בחרמ ,םישימג סינותנ יגוסב 6

 רודיה ,ילרגטניא רלבמסא ,בידנ תוזורחמ

 הרישע תויטמתמ תורודצורפ תליבח ,ריהמ

 -יעי חותיפ תדובעל תוינויחה תורחא תונוכתו

 תיוותהמ להבהל םיכירצ אל םיליחתמה .הל

 ,תיתודידי הביבס ואצמי סה ןכש ,תיעוצקמה

 .םיקפוא ביחרמ דועיתו דעצ לכב ןווקמ עויס

 -יא חותיפ תביבסמ קלחכ םינימז חותיפה ילכ

 -יסב הרוש-תודוקפכ וא תיפרג (15) תילרגטנ

 -הל לכות !פמ תשיג תא ףידעת םא .ןשיה ןונג

 רתאמלו רשוקל ,רידהמל ,ךרועל תולקב עיג

 -יחל וא םיללגנ םיטירפת תועצמאב תואיגשה

 -ישו םירופיש ללוכ ךרועה .םיטהול םיצ

 תואירקל דוקה תנכהב םירזועש ,םילולכ

 אוה ק0ששזפ6!45 לש רתויב קזחה קלחה

 תא .ללכהמ תאצוי הרוצב ריהמה ,רידהמה

 ,₪א5 יצבקל ,ןורכזל איצוהל לוכי אוה דוקה

 וא (הציר ןמז דוק אלל) םירשרושמ םיצבק

 ןכוהש הנוכמ דוק סע םרשקל ןתינש םיצבק

 -וא תושעל רידהמה תא שקבל רשפא .דרפנב
 ,\בוקה לדוג רועזימ וא תוריהמ תיצזימיטפ

 -וא דוק רציילו יטמתמה לופיטה תא רידגהל

 ,286 ,8086) הרטמה דבעמ יפל ילמיטפ

 -מל תודוקפ דוקב לותשל רשפא .(6

 תווהמ ןניאש ,(א!₪ז 57 \דטאוםאד5) רידה

 טלוש התא ןתועצמאב .יפוסה דוקהמ קלח

 -מה לש תויצפואה לכב ללכהמ תאצוי הרוצב
 אוה ריבחת תאיגשב לקתנ רידהמה סא .רידה

 -יגש תעדוה גיצייו הייוגשה הרושה תא ןמסי

 תא ץירהל שי האיגש ןוקית לכ רחאל .הא
 -של האיגשמ רובעל רשפא יאו שדחמ רידהמה
 .םייניב רודיה אלל האיג



 ון רוב

 ןגאלבה ןדיע ףוס

 רתוי םיוסמ ךמסמל תנתמה סימעפ המכ

 וא חוקלהשכ קוידב תאזו !תוקד 30-מ

 סיאשונ ףלא דועו ךילע םיצחול להנמה

 סימעפ המכ ...ךיתובשחמ תא םידרוט םירחא

 ןוויכמ קר םיוסמ אשונב לופיט לע תרתיו

 ?...השורדה תריינה תא אוצמל תלוכי אלש

 לע הלוע ןוגריאב תמרוזה תריינה תומכ

 ונא ןכלו תינדי התוא להנל תישונאה תלוכיה

 תועצמאב םיכמסמ לוהינ תכרעמל סיקקזנ

 .(ןכססטחושהו ש!בההקסחוסהו 55ו0חו) 015 - בשחמ

 תוירוגטק יתשל תוקלחתמ טא15 תוכרעמ

 קורסל ןתינ ןתועצמאב תוכרעמ :תוירקיע

 חתפמ תולימ תועצמאב ריינ יכמסמ רזחאלו

 ,קייתל תולגוסמה רתוי תומדקתמ תוכרעמו

 לש סינוש םיגוס ךותמ עדימ רזחאלו בלשל

 בוליש ךות - םיינורטקלאו סיינדי - םיכמסמ

 .םהיניב אלמ

 הדובעב ךומתל סיבייח עאו5-ה ירצומ לכ

 איה הנווכהו ןוויכמ תרושקת תשר תחת

 תוצובק ןיב םיכמסמ תרבעהו ףותיש רשפאל

 לע וא ,ךמסמה אשונ יפ לע סא ,תונוש הדובע

 .הצובקה תדבוע וילע ךילהתה לש ויפוא יפ

 םיכמסמ לוהינל הנכות - אואזוש
 הדובע יכילהתו

 ןונגנמ תללוכה כא18 תכרעמ הניה אםצו[מ

 (/08א1,סוא) הדובע תמירא לוהינו ןונכתל

 הביבסב תלעופ הנכותה .תירבעב הכימת םע

 - 0966 0וטחו66 - םיטקייבוא תנווכמ

 תחת תשרב סידבועה םסינוגריאל תדעוימו

 תיזכרמ תכרעמ סיקהל סישקבמו ואססו5

 יגוס לכ לש לוהינו רוזחיא ,ןוסחיאל

 ןוגריאה שומישבש םיכמסמה

 ארקהל םילוכי ךילהתב םירבועה םיכמסמה
 ,םיסקפ ,יטפוא קרוס :סינוש תורוקממ
 ידבעמ ,םיינכט םיטוטריש ,בושיח תונויליג
 .וייכו דוחח יצבק ,תויפרג תוגצמ ,םילילמת
 יכרצל יכמסמ לש םיטמרופ תהמהל תורשפא
 תונכותב בולישו ןבל/רוחש וא עבצב הגוצת
 שמתשמה תכרעמה .איה ףא תמייק - תורחא

 םיכמסמ תנסחאמ ,חוקל/תרש תייגולונכטב

 יכילהתב סתוא תבלשמו םסינוש תורוקממ

 ןסחואמ יזכרמה רגאמה .סיבשחוממ הדובע

 יונגנמ .תכרעמה תרש לעש עסטטחוסחו 566ז-ב

 ,הספדה ,הקירסל םיתרש סיללוכ סיפסונ רזע

 .(068) חונעיפו סיסקפ לוהינ

 תוירקיע תולועפ רפסמ תעצבמ אטצהומ

 :בשחוממ סיכמסמ לוהינל תורושקה

 סיכמסמ אובייו םיכמסמ תקירס +

 סינוש סיגוסמ סיינורטקלא

 הצופתו הילימיסקפ תוכרעמ לוהינ +

 תיטמוטוא

 םייפרג םיכמסמ לש (0068) חונעפ +

 ללוכ ,תונוראו םיקיתב םיכמסמ ןוסחיא 4

 תיטמוטוא הסיחד

 וא/ו חתפמ תולימ יייפע הריהמ הפילש +

 סיאשונ

 תריציו תונוש תונכותב סיכמסמ בוליש %

 (םיבכרומ םיכמסמ) 6סחוקסטח6 06טחו6ח5

 סיכמסמב םיוולמה הדובע יכילהת לוהינ 4

 תריינו

 בשחוממה דרשמל ליעי ןורתפ

 תויעבה ברימ תא תוליעיב תרתופ וז תלוכי

 :תוינדי תוכרעמל סויכ תויניפואה

 תוליעי יתלבו תונשי קוית תוכרעמ +

 סימשוגמו םייטיא תוטלחה תלבק יכילהת 4

 .תידיימ היצמרופניאב רוסחמ בקע

 ךמסמ לש לופכ קויתו סיכמסמ ןדבוא +

 .םיקית המכב

 הליגר תינחלוש תכרעמ וינפל האור שמתשמה

 ,ראוד ישגמ ומכ םיארנה םימצעמ תבכרומה

 תועצמאב .סיקית תונוראו תויקית ,םיכמסמ

 (טזגַפ גח6 עזסק) ''טמשהו רורגיי לש הקינכט

 תאו קיתב ךמסמ קייתל שמתשמה לוכי

 איפהל שמתשמה הצור .םיקית ןוראב קיתה

 תושעל וילעש לכ ,הדובע תצובקל ךמסמה תא

 הצופתה תמישרל ךמסמה תא רורגל הז

 תורעה ףיסוהל לוכי שמתשמה ...תשקובמה
 דומצב ורמשי וללהו ךמסמה ףוגב סינומיסו

 ותרוצב רמשנ ומצע ךמסמה רשאכ) רוקמל

 ,תוילוק תורעה ךמסמל רבחל ןתינ .(תירוקמה

 לש 01₪-ה ןונגנמ תועצמאב הנומתו ואדיו

 .\/ואססו5

 אםצוטמ לש תונגההו תואשרהה תכרעמ

 ריתסהלו סוסחל ןתינו ,תומר ששב תלהונמ

 א6צ"ן6-ב טירפ לכ .תכרעמב עדימ תסיפ לכ

 ןתינ (שגמ ,הייקית ,קית ,הרעה ,ףד ,ךמסמ)

 תכרעמ תא הרידגמה ןוחטיב תצובקב ךוישל

 טירפ ותואל תואשרהה

 הדובע יכילהת לוהינ

 - הדובע יכילהת לוהינל דחוימ ןונגנמ

 לש לוהינו תימצע הינב רשפאמ - אא 10ו\א

 םיכמסמ בקעמ :ןוגכ תשרב םיכילהת

 תחיתפ ,חטש תואירקב לופיט להונ ,המיתחל

 ,תוטלחה בקעמ ,חוטיב תסילופ תנזה ,ןובשח

 הדובעה יכילהת .וייכו םיקפסל סימולשת

 י"םיספטיי תכרעמ תועצמאב םילהונמ

 יקוח יייפע המצע תא תבתנמה תבשחוממ

 סרוג לכ לש ותוליעפ רחא תבקועו ךילהתה

 תונתומ ךילהתב תויופעתסהה .ךילהתב

 םיכמסמה בותינ .בלש לכב הבוגת תלבקב

 רבחל ןתינו תחא תשרל לבגומ וגיא ךילהתב

 .תובר תותשר ןיב

 לוהינו אַו5-ה תנכותל תבשחנ אט ומ

 סירקסבו רתויב תמדקתמ יאסאא 0

 הנכותה ישמתשמ ברקב בייהראב ושענש

 תא קידצה הב העקשה לע רזחהה יכ ררבתה

 תמר יכו תיסחי דואמ רצק ןמז קרפב ומצע

 תורחתה תלוכי םג ןאכמו - עדימה תוינכדע

 בקע יתועמשמ ןפואב ולדג - ולוכ ןוגריאה לש

 רקיעב םיאטבתמ הנכותה לש היתונורתי .ךכ

 סיכמסמלו עדימל השיגה תוחונו תוריהמב

 ינמז תוריהמב יתועמשמ לועיו ןוגראב

 ףסונב תאז לכ .תוטלחה תלבקו הבוגתה

 עדי לש תילבולג הצפהו רקובמו רדוסמ קויתל

 תוצובק ןיב ינורטקלא ןפואב ינוגראו ישיא

 .ןהב םירבחה ןיבו הדובעה

 מייעב לייפיטפוא :םיפסונ םיטרפל

 03-5663085 :לט



 7--77-7---7----- 84516-ל הרזחב

 לע רומשל איה וז הנכות לש תירקיעה הרטמה

 -יכמ הפשה ,לשמל .ריחמ לכב טעמכ ,תוטשפה

 םיטייב-8 ,דחא גוסמ ירפסמ הנתשמ קר הו

 רומשל הנכותה הלוכי .תימינפ .(לופכ קויד)

 םירדגומה םיגוס ףיסוהל ןתינ םינווגמה 20

 6 לש םיגוסל המודב ,שמתשמה ידי לע

 רידגהל ןתינו ,לקספ לש תומושרל וא

 תמייק .ןורכזב םינוש םירוזיאל תוינבת

 56 קמח קו

 0105188 ץגה
 יג, [אעאא - 2 1501
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 לק ילרגטיאה (כמ8ש60מ8) תואיגשה רתאמ

 ,תינכותה עוציבב היפצל ןולח םע ,שומישל

 -יקה תרדיס לש םושירו תואצות תניחבל ןולח

 יאש קר לבח .תורודצורפו תויצקנופל תואר

 -ייחו הרישי הרוצב ןורכז ןכות ןקתל רשפא

 -פה םג תורסח .םינתשמה ךרד רובעל סיב

 -מש ךכ ,שא555א/818-ו 86015758 תודוק

 ירתאמל קקדוהל םייושע םייעוצקמ םיתנכת

 .םיינוציח תואיגש

 המישמל המאתה

 כ

 זופח חותיפ

 הקיטסיטטסו סיסנניפ

1 

 צופח חותיפ

 הקיטסיטטסו סיסנניפ

 תיקסיע הקיפרג

 תונכיתב תושימגו חוכ |]

 ,הרישע תודוקפ תכרע תקפסמ סט

 תוחיטבמה תונוכתו םינותנה יגוסב-* השימג

 ומכ ,הרקב ינבמ תקפסמ איה .ןוסח דוק

 ןתוא תורודצורפו ,501.00ך 6458-ו 7

 םינותנה יגוסל .םירטמהפ תרזעב אורקל ןתינ

 1993 'קוא לארשי 6

 (א5ד5ס) םיננוקמ םינותנ יגוסב הכימת

 תודוקפ םע םיבכרומ (88 \צ5) םיכרעמו

 אוה םינותנ לש דחוימ גוס .דיקפתל תוידועי

 -מב לפטל ןתינ התועצמאב ,י'השימג תזורחמיי

 -מב קר תולגל רשפא סכרוא תאש םיוות יכרע

 .הצירה ךלה

 לש תומרה לכל עיגמ 7096184516 לש חוכה

 לש ךרעמ ךותב תדדוב תיביסמ לחה ,תונכית

 .הליעיו הריהמ םיקולב תרבעהב הלכו 8%

 תריצי םע תכרעמה תמרל עיגהל תולקב ןתינ

 -ומ ןיכהלו הנכותב (ו!אדפא₪קד5) תוקיספ

 רלבמסאה .ק070ץ תדוקפ תרזעב 158 ילוד

 לש הללכהה תא דואמ טשפמ ילרגטניאה

 ןתינ .קיסייבה דוק ךותב ילבמסא דוק יעטק

 וא היצקנופ לכל (ץ01אַזחח) ןמס סינכהל

 תא רושקל ותועצמאבו תינכותב הרודצורפ

 וב דיחיה םוחתה .תורחא תונכות םע דוקה

 תריציל םילכ אוה תבזכאמ קס 6

 -ותנ דסמ לוהינ ,םיפרג רויצ ,שמתשמ קשממ

 הלא םילכל קוקזש ימ .יטסיטטס חותינו םינ

 .'ג דצ תונכותב עפשב םתוא אצמי

 -וק אוה רידהמה ידי לע רצונה 5א5 דוק

 -גו תויטמתמ תולועפב דחוימב ,ריהמו יטקפמ

 -ללוצמ סה תנכתמל הכרדההו דועיתה .תויפר

 קוש םא .ןווקמה עויסב ןהו תורפסב ןה ,םינ

 ץסא6ז84516, 05 ימושי אוה ךלש הרטמה

 .ותוא שובכל חוכה תא ךל ןתית

 וחתיפש דמצהמ דחא ,ץרוק סמות רוספורפ

 -אמ חומה אוה ,1963-ב תירוקמה קיסייב תא

 .םינעוצקמל תדעוימה ,וז השדח הסריג ירוח

 -יגב גישהל רשפא "תיתימא"ה קיסייב תא

 -פב תורישע ןלוכ ,תונוש תומרופטלפל תואסר

 םיעוציבהש תורמל .רזע ילכו תוירפיס ,תודוק

 תביבס תקפסמ הליבחה ,םיאיש ירבוש סניא

 ךזטט8 516 .ירחסמ סושי לכל האלמ חותיפ

 -וכמ תפשב דוק רציימה) יתימא רידהמ הניא

 -מה דוקמ ךרדה הב ,ש דוק חנעפמ אלא (הנ

 -רה בלשב .םיבלש ינשב תישענ הנוכמל רוק

 רידהמ יייע םייניב דוקל ךפוה רוקמה ןושא

 חנעפמ םע דחי םא5 ץבוקב זראנו ילסרבינוא

 עצבמו חנעפמה ררועתמ הצירה ןמזב .ץ 605

 ןיב תאזה הרשפה .הרוש רחא הרוש דוקה תא

 -ונש ,םיעוציבב סג תאטבתמ חנעפמל רידהמ

 רידהמ תועצמאב גישהל ןתינש הממ םילפ

 .יתימא

 השענ הז לבא ,רתוי ףופצ הנבמב םג םינותנ

 ךרוצהמ רוטפ אוה .תנכתמל ייףוקשיי ןפואב

 קלח דבאמ אוה הרומתבו סינותנ יגוס רידגהל

 .דוקב טולשל ותלוכימ

 המישמל המאתה

 יעוצקמ סימושי חותיפ

 זופח חותיפ

 הקיטסיטטסו סיסנניפ

0 
 תיקסיע הקיפרג

 המאתה

 5 ה

 יעוצקמ םימושי חותיפ

 4 זופח חותיפ

 / ודג הקיטסיטטסו םיסנניפ

 0 - תיקסיע הקיפרג ריבס

 םע םיקפוסמה םילכהו תוירפסה רשוע

 השק םימעפל .ידמ רתויב לבוג דזט66

 -ילוסמ הרטמל תופידעה תוירפסה ןיב רוחבל

 תודמוע סילכ תוכרע 4-מ תוחפ אל ,לשמל .תמ

 -ופב הרישע תחא לכ ,יפרג בוציעב ךתורישל

 טילחהל השקש דע ,תובכרומו תוטושפ תויצקנ

 -מה תוירפסה .דיקפתל רתויב המיאתמה ימ

 אציש רצומל יוארכ ,דחוימב תובוט תויטמת

 םיסכדניא ץע לוהינ תכרעמו ,הטיסרבינואמ

 םינותנ ידסמ תיינב תרשפאמ 8-וז6 גוסמ

 הכימת איה הנימב תדחוימ הנוכת .םיטושפ

 התועצמאב ,טפירקסטסופ תפשב תימינפ

 בוקל יפרג בוק לכ תיטמוטוא ךופהל רשפא

 ,טפירקסטסופ תספדמ לע הספדה

 ישוקה אוה 70684516 לש ירקיעה ןורסחה
 תונכות לשמל ,דרפנב ורצונש םילודומ ץירהל
 הלש דוקה תא רושקל רשפאש תורמל .'ג-דצ
 לבגומ רבדה ,רלבמסא וא 6 תפשב םילודומל
 לש םידחוימ םיטרפמ יפל ונכוהש םילודומל
 םילודומב שמתשהל לוכי ךניאו דחו 6
 .ליגרה סירזעהו תובחרהה קושב סינימזה
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 6!85 'ר'דהמ :םי'עוציב

 ?םירפסמה םירמוא המ

 תודחוימ תוניטור שמח ונבתכ הריקסב תונכותה תניחבל

 לעוציב :קפומה דוקה תוכיא לש םינוש םיטקפסא תושיגדמה

 .\בוקה לדוגו תוינייפוא תולועפ

 תוידוסיה תולועפה 4 תא תוללוכ תויטמתמה תולועפה

 .80א80 לדוגב תוצירטמ תלפכהו לופכ קוידבו ליגר קוידב

 התומלשב תזורחמב לופיט תוללוכ תוזורחמ לע תולועפה

 שופיח ומכ ,תזורחמה ךותב םידדוב םיוות לע תולועפו

 .הפלחהו

 בחר חווטל תוינייפוא תולטמ 6 עוציב ללכ יפרגה ןחבמה 4

 .םיקחשמב הלכו תיקסע הקיפרגמ לחה ,םימושי לש

 תביתכ ,שדח בוק תחיתפ ללוכ םיצבק לש הביתכה ןחבמ 4

 ןחבמ .צבוקה תריגסו םירוזחמ 1000 לש האלולב תזורחמ

 בתכנש בוקה תא תארוק תינכותהש דבלמ ,המוד האירקה

 .םדוק

 תינכות בותכל ןווכתמש ימל בושח ילמינימה \בוקה לדוג

 דוקה יכ שיגדהל בושח שופט 88516 יבגל .תיטקפמוק רזע

 יטקפמוקה אוה (ףרגה לש לאמש דצב לוחכה עטקה ) ומצע

 התא םא .תיקנע 0111. תירפסל קקזנ אוה לבא ,רתויב

 לכות הרטמה בשחמב רבכ תמייקה הירפס לע ךמתסמ

 תינכות יכ תעדל ךילע תרחא .םודאה עטקהמ סלעתהל

 .400% 8-מ רתויל ,דימת טעמכ ,קקדזת תיאמצע

 אוהדוו סשה הדוסא5
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 | וויי"

 84516-ל הרזחב

 התכימת תא וכרעי םייעוצקמ םיחתמממ

 ,םישימג םינותנ יגוסב קסששז84510 לע

 ,ילרגטניא רלבמפא ,בידנ תוזורחמ בחרמ

 תורודצורפ תליבח ,ריה%מ רודיה

 תוינויחה תורחא תונוכתו הרישע תויטמתמ

 הליעי חותים תדובעל

 חותיב תביבס .
 הנימב תדחוימ

 70684516 לש תילרגטניאה חותיפה תביבס

 -לא ןקלחב תוידוחיה תונוכתה .תדחוימ איה

 -וא קלוחמ ךסמה .תונבצעמ ןקלחבו תויטנג

 רוקמה דוק עיפומ ןוילעב :םיאצח ינשל תיקפ

 .תודוקפה ןולח ארקנ ןותחתהו הכירע ןולחב

 רתויב ליעי ךרוע ךתושרל דמוע הכירעה ןולחב

 תאו תרוקיבה תודוקנ תא עבוק סג התא ובו

 ןולחב .בוקעל הצור התא םהירחאש םינתשמה

 -וקפ ידי לע חותיפה תא להנמ התא תודוקפה

 -ותה תצרהל תודוקפ - הדובעה תביבסל תוד

 .המודכו ורקמ עוציב ,תוירפס תנעטה ,תינכ

 לש תדחוימה הרוצה לע םיטלתשמש רחאל

 -סמ איהו ידמל הליעי איה יכ רבתסמ הדובעה

 -תמ הנכות לכב סינימו סניאש םיעצמא תקפ

 הרח

 -תב דחוימב ,רסחב הקול דועיתה לזמה עורל

 .ןוכנ יריבחת שומישל דוק תואמגוד לש םוח

 אלמ סכדניאהו רורב אל עדימה לש ןוגריאה

 הירבדלו היעבל בטיה תעדומ הרבחה .תואיגש

 -עה םלוס שארב הנורתפ תא הביצה איה

 השיג םע הקזח הנכות וז לכה ךסב .תויופיד

 סיאצומ סניאש ,םיטקפסא רפסמל תירוקמ

 -עב הרישע איה .תורחא תונכותב סלוה ןורתפ

 היעוציבו םימושיה בורב שומישל הלק ,םירז

 ישוקהו הירכועב דועיתה קר .טלחהב םיריבס

 -פל ךתוא ףלאמ םיאבוימ סילודומ הל רושקל

 .לגלגה תא שדחמ איצמהל םימע

 0|2885ס - 6

 :דחי םיזורא םירצומ השולש אצמת וז הליבחב

 . 2888ו0-00/802-ו 2885ו0-70/386.. 6

 "תואיצמייה תחא וז דבלב רלוד 150 ריחמב

 םימוחת רפסמב לופיטב תנייטצמ איהו קושב

 -ומה תשולש .תרושקת דחוימב ,םייתרגיש אל

 סירידהמ השולש השעמל םה הליבחב םירצ

 ללוכ ינשה ,תויביס 16 דוקל דחאה - םידרפנ

 תטישב שמתשמ ןורחאהו 386-ל תומאתה

 08055 .םיינורשע םירפסמ לש 860 םושירה

 -אמ ,הליבחב אוה םג קפוסמה ,60אוקןו ₪

 .דוקל דוקמ הבסה רשפ

 םייטוזקאה סיטקפסאב וניא ךלש ןיינעה םא

 רחא תרגפמ איה יכ אצמת ,החמתמ איה סהב

 ,םיעוציבב וז הריקסב תורחאה תורחתמה לכ

 -וכי רסוחבו הלש תינטרפסה חותיפה תביבסב

 2835ו0-ש המ .'ג-דצ תונכות םע רשקתהל תל

 -מל אוה י'תילרגטניא חותיפ תביבסיי תארוק

 תא ךורעל לוכי התא ונממ ,לברוסמ ךרוע השע

 .רידהמה ךרד התוא ץירהלו רוקמה תינכות

 -ויב תויסיסבה תודוקפה תא קר ללוכ ךרועה

 ותוא ךותב קר תלעופ "הקבדהו ךותיחיי ,רת

 ןיאו יטסילמינימ אוה ןווקמה עויסה ,ץבוק

 .רבכעב הכימת

 ביצהל רשפא .סונצ אוה תואיגשה רתאמ םג

 -יבה תא רוצעל וא דוקה ךותב הקידב תדוקנ

 -שכ לבא ,הצירה תביבסל תודוקפ יייע עוצ

 ,ךרועל הצוחה קרזנ טושפ התא תרצענ תינכות

 .ליעומ עדימ הברה ךכמ קיפהל חילצתש ילבמ

 .םאש םוקמב .60ז] 8

 .םאמ םוקמב 60א| יצבק תרציימ 6

 םג סה לבא ,רתוי םייטקפמוק םה 60א/ יצבק

 תולעל לוכי אל רוקמה דוק) 64א-ל םילבגומ

 -ישל תוקקזנ רתוי תוכורא תוינכות .(61א לע

 סניא 60% יצבוק .(0שםא1.גצ) דובירב שומ

 סוחתב דבלמ ,םימישרמ םיעוציב םיקיפמ

 -יב ינויח ןייפאמ ,םיוות תוזורחמב לופיטה

 הגישה 1/0 ינחבמבו הקיפרגב .תרושקת ימוש

 .רתויב תושלחה תואצותה תא וז הנכות

 לבא ,0טוס684566-ל המוד 28486 לש ריבחתה

 וו יוני רו וש -- 0

 תוכמתנ ןכש תודוקפו תובה תודוקפ וב תורסח

 ולשמל .תויופצ יתלב תולבגמ יייע .תונייפואמ

 םיטייב 255-ל לבגומ הדיחי תזורחמ ךרוא

 בחהמ לכ תא אלמל לוכי תוזורחמ ךרעמ וליאו

 -רה הירפסב ורסחש תודוקפהמ קלח .ןורכזה

 תרכמנש ,םיפסותה תירפיסב אצמנ תישא

 .הליבחה ריחמל רלוד 20 תפסותב

 -קת אוה תנייטצמ 28336 וב דיחיה םוחתה

 -ותנ בצקו 600% ירעש 8-ב תכמות איה .תרוש

 .הינשל תויביס 115,200-ל עיגהל לוכיש םינ

 סג .רורבו קייודמ יכ סא ,ידמל ףודש דועיתה

 ומוכיסב .תרושקת אוה שגדומה םוחתה ןאכ

 םירצומב הרחתמ הניא וז הליבח ,ןובשח לש

 תדעוימ איה .יללכה תונכיתה קושל םישידח

 הז םוחתבו תרושקתל תוידוחי תויעב ןורתפל

 -מב בשחתהב דחוימב ,םירחתמ הברה הל ןיא

 .ךומנה הריח

 םיכרועה תריחב

 קסשז8510 [ןסז 5
% 

 /ופט8| 885ו0 זסז (/וחססו5

 תונכית תפש תריחבב תועבוקה תונוכתה

 -יעי חותיפ תביבס ,המצוע בר ריבחת :ןה

 ,יקנו ליעי דוק רציימה ריהמ רידהמ ,הל

 -חמ הכימתו םירזע רחבמ ,ףיקמ דועית

 סירימחמה םסינוירטירקב .'ג גצ | תורב

 קר ,הריקסב תונכותל ונבצהש

 וז .וניתויפצ לכב הדמע 0ש6ז84516 3

 לש רתויב תמלשומה תכרעמה קפס אלל

 איהו 205 תביבסל קיסייב ימושי חותיפ

 -קב "םיכרועה תריחב"  ראותל הכוזה

 .וז הירוגט

 -ועה תריחביי טיברש י/!חשסש% תביבסב

 תורמל .ש15041 845816 -ל רבוע ייסיכר

 תולועפב לפטל תרמייתמ אל איהש

 ,גץ] יקשממו הרמוחל השיג לש "תוכומניי

 חותיפה תביבס תא  תקפסמ איה

 ימושיל | רתויב  הליעיה | ייההובגייה

 -ותנ דסמב ,01.5 2.0-ב הכימת .צוחטסשפ

 -קמ חותיפ ילכבו םישמתשמ-בר סינ

 הריחבל התוא סישוע ,םירחא םייעוצ

 אלא בבוחה חתפמה לש קר אל תפדעומה
 ,םייתימא סינעוצקמ לש םג



 תונכיתב הכימת :םיללוכ קיפייבב םינעה ךשמב ופנכוהש םילולכשה

 תילרגטניא חותיפ תביבס ,ריבחתה תבחרה י"ע תודוקב תפפוה ,הנבומ

 םידבעמ יובירב הכימת םע םיילמיטפוא (6סאוקוו885] םירידהמ ,[ופש]

 | פספפט60וא6] תואיגשע רותיאל םיחתופמ םילכ ,םייטמתמ רזע ידבעמו

 ןונכיתמ - ךתעדב הלעתש רזע תינכות לכ ללוכה ,םוצע תוירפיט ףסואו

 םיצבק לוהינ דעו שמתשמ יקשממ

 תוירק'ע תונוכת תאוושה .ק'ס''ב תוננוח 4
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 רלפרד קנרפ תאמ

 תא תיביטקייבוא םינחוב רשא

 תועיסנ לש ,תויאדכה ןזאמ

 -תה גוסהמ םישגפמ לומ

 לוקיש לכב תרבוג תרושקתהש רורב ,יתרושק

 סילהנמ לש הדובע תעש תולע .ישיאו ילכלכ

 ענ תורבחה תיברמב תוריכבו תוינוניב תוגרדב

 דחא להנמל ךסוחה ןורתפ .רלוד 200-ל 100 ןיב

 -וימ תועיסנב סויכ תוזבזובמה ,שדוחל תועש 2

 תוחסה ראשו ועיגי םלוכש דע הנתמה ,תורת

 -רה הדובעה תרגסממ האיצימ תועבונה תעד

 -שת דויצב רלוד 5000 לש העקשה קידצמ ,הליג

 תורבחב .םידחוימ תרושקת יווק תויולעו תית

 -הו הנשב הלאכ םינויד תואמ םישחרתמ תובר

 ןויליממ רתוי .תויהל הלוכי תזבזובמה תולע

 ,דבלב הדובע תועשב ,הנשל רלוד

 -יה תויולעה תא ךכל ףיסוהל רשפאש ןבומכ

 ריחמה תאו המודכו לשא ,תועיסנ לש תוריש

 -מה ,תויחונ רסוחו םיבצע ,תופייעב ישונאה

 םייתסה ןוידהש ירחא םג הקופתה לע םיעיפש

 ,ןכ לע רתי .ודרשמל דחא לכ ורזח ויפתתשמו

 רתוי ךשמתהל תוטונ םינפ לא םינפ תושיגפ

 םירבד רדסל רשפאש ונלגרתה אל דוע

 ונילע תרעתסמ רבכו ןופלטב

 ואדיווה תדיעו תיגולונכט

 ןויסינב (ץזנפמס 60אתתתתא6זא0)

 םיכרדב עגר לכש ונתוא ענכשל

 שגפהל סוקמב .םייחב זבזובמ עגר אוה

 ְ שגפהל ונל העיצמ איה םינפ לא םינפ

 םייניע עבראב החישה תאו גצ לא גצ

 .ואדיוו תומלצמ יתשב החישב ףילחהל

 יהו



 לש הקימנידה םצעמ ,יחרכהה םסומינימהמ

 רמ ועיגה םיפתתשמה סא דחוימב .ייאתווצייב

 ,םיילאוזיוו רתויו רתויל .םיכפוה םימושיה

 סהל לבחו לודג ינוגריאו ישיא ץמאמב ,קוח

 -יעו הרצק השיגפ לע הזה מאמה תא זבזבל

 .תיניינ

 "ןופלטל אל" םהש םירבד שיש םיעדוי ונלוכ

 הרוצב הדובעה תווצ תשיגפ לע ןמז "זובזיבייו

 -וק תריציב תיאדכ העקשה אוה תיעצמא יתלב

 ךירצ ןויד לכ אל לבא .הרטמה תודחאו סוזנצנ

 לוכי תוככתתה ףדועו דכלמ שגפמל הליע תויהל

 .היוצרהמ הכופה האצותל איבהל

 תילאוטריו\ תוחכונ ₪

 השיגב הנימאמה סיקסע לוהינ הלוכסא תמייק

 יפל .םינפ לא םינפ ןוידהו ישיאה עגמל הכופה

 סירבוג סישנא ןיב הרישי השיגפב וז הלוכסא

 וא'דוול
 -תה לע סיעדומ אלהו סיילנויצר-אלה םימרוגה

 -יט לש סתעד תאזכ השיגפב .הרוהטה הנוב

 םימכח לש סתעד לע רבגת םייטמזירכ םישפ

 -וא אל הטלחה היהת האצותהו םיעונצ

 -כה םייתרבחה סיגיהנמה תיברמ .תילמיטפ

 ליעפהל תלוכימ םדמעמ תא םישכור םייטמזיר

 -נא תלוכימ אלו יתרבחה רושימב הכישמ חכ

 -וב םיגיהנמ .םייטקרטסבא םיאשונ לש תיטיל

 -אל תובטה תקולח יייע יטילופ חכ סיסב םינ

 -  םלועה תסיפתב םהל םימודה םישנ

 -נו העפשה חכב םירחוסה םירחא םיאקיטילופ
 ,יטילופ חכ תריבצמ םינה

 -חב םג ,ישונא ןוגריא לכב םייק הזה בצמה

 לע תובורק םיתיעל רבוג אוהו ,תויקסיע תורב

 לא םינפ ןויד  ,םיילכלכ-םיילנויצה םילוקיש
 -לו תויטמוירכה תויומדל תופידע ןתונ סינפ
 .םיטסילנויצרהו םינקיטילנאה לע םירוטלופינמ
 -וצב םינוידה תא םייקל ,וז הלוכסא יפל ,ףידע

 -יש ךות ,השפאה לככ תקחוהמו תילמרופ הר

 -מו ןעוטהמ ןועיטה תא קתנמה םוידמב שומ

 אלו םיאתמ ןמזב הלוקש תוסחייתה רשפא

 -לא ראוד תרושקתב ,לשמל .חוכיווה טהלב

 .ינורטק

 -אל תחתפתמ םיינוציקה סיבטקה ינש ןיב

 -תב ."תילאוטריוו תוחכוניי לש הסיפתה הנורח

 -מה ןיב ןיע רשק לע רתוול רשפא יא וז הסיפ

 לבא ,יתימא ןמזב היצקארטניא לעו םיניידת

 -מה לכ לש תיזיפ תוחכונ לע רתוול רשפא

 -תש ךכב קפתסהל רשפאו דחא רדחב סיניידת

 עקרמ וא בשחמ גצ לע םישנאה ראש תא האר

 םישרושה | .היזיולט

 סיצוענ וז הסיפת לש

 :םינוש תומלוע ינשב

 לש תיסחיה החלצהה

 יבר םיינופלט םינויד

 םיפתתשמ

 דפו 60 אםתאסו)

 -מה הקינכט 6

 םינש הזמ תלבוק

 ,תורבח הברהב

 -יב תורבח דחוימב

 הסירפ סע תוימואלנ

 תילבולג תיפרגואיג

 העפשוה ינש דצמ

 -המ הסיפתה

 ינויד לש תוירלופופ

 -מה סהב היזיולט

 שגפימהו | םינייאור

 םינפלואב םירזופמ

 םג םימעפל ,סינוש

 -נה .תונוש תושביב

 םג יכ הארה ןויס

 תיזיפ תוחכונ אלל

 איבהל ןתינ הדומצ

 -הל םיפתתשמה תא

 לכב האלמ תואטבת

 תילולימ אלו תילולימ תרושקת לש םיטקפסאה

 .(המודכו היצנוטניא ,ףוג תפש)

 הטקשה הניפהמה ₪

 ולכיש ,קנע תורבחב וליחתה ואדיוו תודיעו

 -יעז היזיולט ינפלוא לש הינב ןמצעל תושרהל

 ןופלטה יווק תריכשו תוליעפ דקומ לכב םיר

 העקשהה .ואדיוו תרבעהל סישרדנה םידחוימה

 -תו םירלוד יפלא תואמב תדדמנ ןפלוא לכב

 סוחתב אוה םג יתנשה תרושקתה ביצק

 הברה ןיידע לבא ,ףסכ הברה .יתרפיס-ששה

 -יס סוטמ תקוזחתו תשיכר לש ריחמהמ תוחפ

 -חל ואדיוו תודיעוו לש הרידחה .םילהנמל ןול

 ק6-ה תייגולונכט יבג לע תאשינ תונטק תורב

 תכרע לש ריחמה רשאכ .הידמיטלומ - השדחה

 -יוו סיטרכ ,לוק סיטרכ תללוכה) הידמיטלומ

 אוה (םילוקמר גוזו המלצמ ,ןופורקימ ,ואד

 התשיכר תא קידצהל ןתינ ,רלוד 2000-מ תוחפ

 -ופס םישדוח ךות הדובע תועשב ןוכסיחה יייע

 תולע תא הרמוחה ריחמל םיפרצמ סא םג .םיר

 ואדיוו תסיחדל הרמוח ,דחוימה תרושקתה ווק

 תרבעה םירשפאמה םינוש םייפקיה םירזבאו

 תורפיס חול לשמל) סינוש תורוקממ תונומת

 -הל יטפוא קרוסו תוציקס רייצל רשפא וילע

 יפלאב רבודמ ןיידע (םיספדומ םיכמסמ תרבע

 תואמב אלו םידדוב םירלוד

 בצומ הדובע ןחלוש לכ (טעמכ) לע רשאכ

 -בא דח עבצ ךסמר דייוצמה המצוע-בר בשחמ

 ןמגרב תירוא :רויא

 סולשב תויחל ודמל םילהנמה תיברמו הנח

 ופמ0 תלוכי תפסוהל שרדנה דעצה ,ותיא

 לבקתמו ןטק םנמא אוה 60 אאא

 םלועב הטקש הכיפהמ הלח ליבקמב .תויעבטב

 .תרושקתה

 תולגוסמ תושידחה תויתרפיסה תויזכרמה

 -לוו ירודיש לש הובגה סינותנה בצק תא גתמל

 -שב ךרוצ אלל ,םיירוביצ תרושקת יווק לע ואד

 תססוהמה ,הרידחה .םידחוימ ןיילנ יווק תריכ

 םייתרפיס םיתוריש) 150% יתורש לש ,םנמא

 ( והוטקזבוט6 50191665 וקוזג| \6וושסזא ,םיבלושמ

 -טה עקשל דע רפושמה טרסה בחור תא איבת

 .דרשמו תיב לכב ןופל

 תרשפאמ 150% תשרל ישיאה בשחמה רוביח

 תיטוזקאה היגולונכטטה תא ךופהל הנושארל

 .תיתרגישל
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 ןיע רשקמ רתוי ₪

 תלוכיה איה ואדיוו תדיעוו לש סומינימה תמר

 סהש ןמזב ינשה תא דחא תוארל היפתתשמ לש

 ריבעהל תלוכיה תמייקש עגרב לבא .םירבדמ

 םג רדשלו סושיה תא ביחרהל רשפא תונומת

 הלכו ןינב יטוטרשמ לחה ,רחא ילאוזיוו עדימ

 -ומת תרושקתהב ,6 תביבסב .ןגטנר תונומתב

 ינורטקלא ראודל היהש סוקמה תא סופתת תונ

 ךרוצ שי ךכ םשל .ןשיה סיוותה החנומ סלועב

 ,תדחוימ ץוסמס 60%א"080א0]א6 תנכותב

 עדימ לש םינושה םיטקפסאה תא תבלשמה

 םוידמב ריבעהל ןתינ ותוא ,דחא סרזל יתוזח

 תרבעהל שמשמה תרושקת ווק ותוא .ףתושמ

 -קו סימושי ףותישב ךומתל םג ךירצ תונומתה

 תרושקת תותשר לע שחרתמה גוסהמ סיצב

 -יוו תדיעוו ןיב לודגה לדבהה תאזב .תוימוקמ

 ןיבל ךכל סיונבה םינפלוא ןיב תעצובמה ואד

 דחא לכ סיבשויה ,ק6 ישמתשמ ןיב ואדיוו ןויד

 .ובשחמ לצא

 תוכיאו ףסכ ,לדוג לש הלאשמ רתוי אוה רעפה

 לש הסיפתה ישרושל דע עיגמ לדבהה .הנומת

 -בו - תיפרגואיג רזובמ ןויד ךלהמב הרוק המ

 -יאה ךלהמב שחרתהל ךירצ המ הלאשב סצע

 סיאתה לודגה ןפלואה .תישיא-ןיבה היצקארטנ

 -הו היכרריהה תיחנומ ,הנשיה לוהינה תסיפתל

 -לווה השעמל .םייתרבח סילוקוטורפב הרישע

 קחרמה לע קר רשיג סינושה םינפלואה ןיב ואד

 תינוגריאה תוילנויצקנופה לע אלו יפרגואיגה

 תא רתוי דוע השיגדה וליפא ןפלואה תוגהנתה

 הדדיחו םייתרבחה םיסקטה

 תכיפה .יכרריהה גורידה תא

 -עמ ואדיוו תדיעוו ףוסמל 06-ה

 -ופה הביבסהמ ןוידה תא הריב

 ןחלושל תובישי רדח לש תילמר

 לכ רשאכ .ימוימויה הדובעה

 ,ולש בשחמה לומ בשוי ףתתשמ

 לש הבחרה איה ואדיווה תדעוו

 ךותב .תווצב הדובעה תכרעמ

 ןיב ללכהל הייואר איה וזכש

 0800%488-ה | תויגולונכט

 הווהמ איהשמ רתוי

 תכרעמב .תרושקת תיגולונכט

 לע צוטמס 60 אא

 םיפתושה ,םיישיא םיבשחמ

 השיגב תוכל םירומא רשקל

 תלוכי ,ףתושמ םינותנ דסמל

 -עב לשמל) םימושי םתוא לע תינמז-וב דובעל

 -לא ןויליג לע תוריכמ תווצ לש תפתושמ הדוב

 תורטמ תא ןכדעל ףתתשמ לכ לכוי ינורטק

 -יא ידכ ךות ,ולש תוירוטירטה לש תוריכמה

 תלוכי ,(קווישה להנמ סע תיתוזח היצקארטנ

 לשמל) םייפקיה םירובאמ םינותנ ריבעהל

 תגצמ) םייטרפ םימושימ וא (תוקורס תונומת

 ואדיול ןינע ןכ םה םינויד

 -לו םינמז תוחול סאתל ,(שארמ ןיכמ התאש

 ןויד ,תורחא םילימב .תובותכ תועדוה ריבעה

 -וט היווח תויהל רומא 6 תונחת לע ואדיוו

 תיקסיע הידמיטלומ - תווצ תדובע לש תילאט

 .גשומה לש רתויב רוהטה ןבומב

 םיקלח 3-ל הקולת ₪

 צופפס םג ' אבצב "רבה לכ" 'ומכ

 -של קלחתמ (רוציקב /6) 60 א א וא6

 המ ,ק6-ה תיזחב הרוקש המ :םיקלח השול

 תיזחב .וירחאמ הרוקש המו 26-ה ךותב הרוקש

 ,םיליגר םינותנ תטילק ירובאב שמתשמ התא

 -יסו ללמ ריבעהל ידכ ,םידילק חולו רבכע ומכ

 תורפיס תוחולו םייטפוא םיקרוס ,םילובמ

 ,סיטוטרשו תונומת ריבעהל ידכ (161712885)

 -בה תא טולקל ידכ ןופורקימו ואדיוו תמלצמ

 ואדיווה תמלצמ .ישונאה לוקהו םינפה תוע

 תושיגר סע ,טושפה יתיבה גוסהמ תויהל הלוכי

 -סמ הדש קמועו (תוחפ וא 210א) רואל הבוט

 -תש יאדכ םימעפל .(יטמוטוא דוקימ וא) קיפ

 ,בורקמ ןטק ץפח םלצל תורשפאה ךל הייה

 ורקאמ תשדע תשרודה הנוכת

 ךותב ואדיוו תמלצמ םיללוכ םימייוסמ םינרצי

 תקוושמ ,לשמל ,\/וט601408 תרבח .ש6-ה תכרע

 ומכ תבצועמה ₪6א6ג0 סשב ואדיוו תמלצמ

 ידיצ ינשמ .השימג תילגר לע תפפועמ תחלצ

 .םינופורקימ ינש םינקתומ הריעזה המלצמה

 דע מיימ 6 לש חווטמ המלצמה תא דקמל ןתינ

 595 ,ריחמה .2.5 10% רואב םלצלו ףוסניא

 הרוק המ לש הפיבחה ישרושל דע עיגמ לדבהה

 הלאשב םצעבו - חיברגואיג רזובמ ןויד ךלהמב

 היצקארטניאה ךלהמב ועחרתהל ךירצ המ

 תפיבחל םיאתה לודגה ןבלואה .תישיא-ןיבה

 הריועעהו היכרר'הה תיחנומ ,הנשיה לוהינה

 םייתרבח םילוקוטורבב

 -הש ךכב בשחתהב לוו אל ,בייהראב רלוד

 -צמ .(/68) הטלקה ןונגנמ תללוכ אל המלצמ

 ןה סג תולוכי תויטקפמוקה ואדיווה תומל

 םייח תתל םג ןתינו הנומתה תטילקל שמשל

 םוליצה שאר ןהב ,תונשיה תומלצמל םישדח

 רשפא שדחה דיקפתב ./68-ה ףוגמ דרפנ היה

 יטקפמוקה שארה תא קר ןחלושה לע ביצהל

 .ןחלושל תחתמ לברוסמה ףוגה תא ריתסהלו

 השולשל בוש תקלחנ /6-ה תכרעמ 06-ה ךותב

 :םיירקיע םיקלח

 תוא תא ךפוהה ,(60080) תורפיס סיטרכ

 תרדיסל המלצמהמ אצויה יגולנאה ואדיווה

 -מה ,השירפ/הסיחד עונמ ,םייתרפיס םיכרע

 קיפא לש לוביקל םינותנה חפנ סוצמיצל שמש

 ימרז תא דחאמה ,תרושקת סיטרכו תרושקתה

 לש דחא סרזל םינושה תורוקמהמ םינותנה

 שמשמה ,6017ד ץ.35 ןקת וא) !80א תרושקת

 הרמוחה .(םיהובג םירדתב תיתרפיס תרושקתל

 ימואלניבה הסיחדה ןקת תא שממל הרומא

 -ורפ ללוכה ,6611ד הניקתה תדעוו לש 4

 ./06-ל לוקוט

₪060 

 -פה לכ תא עצבל הרומא תרושקתה תנכות

 485/08007% תונכותב תולבוקמה תולוע

 ,גויח לש םיינכטה םיטקפסאה לוהינ דבלמ

 איה ,המודכו םילוקוטורפ תייפכ ,רשק תמקה

 .םיכסמ סואיתו םיצבק ףותישב ךומתל הכירצ

 ךסמ האור ףתתשמ לכ /6 סםושיבש בל סש

 -רא תונומתו הקיפרג ,םינותנ .הנוש לבא ,המוד

 ינפ לבא ,םיכסמה לכ לע תוהו תועיפומ ביכ

 תא תוארל רומא אל התא :םינוש םיפתתשמה

 ךסמה לע םיגצומה הלא ןיב ךלש ךפוצרפ

 תויוכז תא להנל הנכותה הכירצ תאז דבלמ

 הובג הכ אוה םינותנה סמוע .תשרב רובידה

 -של תוסנלמ סיפתתשמ ינשמ עונמל םיבייחש

 .תינמז-וב םידבכ םיצבק חול

 התא ואדיווה תסיחד בלשב

 -יא (זא כמ 5"0) ףלחתל לוכי

 הקלח העונת דגנכ הנומת תוכ

 הטיחדה תקינכט סג .ךפיההו

 -הל תלגוסמ אל רתויב הליעיה

 אוה םא סג) ןופלט וקב ריבע

 ( 516460 56 וא !50א וק

 תנומתל שורדה טרסה בחור תא

 לש תופיצרבו תוכיאב ואדיוו

 היזיולט תנומת .היזיולט רודיש

 לבוקמה) יפוריאה 1. ןקתב

 לש בצקב תישענ (לארשיב םג

 הנחבאב ,הינשב תונומת 5

 5טקטז/04-ל תיטנלוויווקא

 םילסקיפ ןוילימ יצח ךרעב)

 .םינווג לש םינוילימו (ךסמל
 שרוד היזיולט תנומת רודיש

 סוידמב ,וא ץרהגמ 5-כ לש יגולנא טרס בחור

 -הש קא64 ןקת .הינשב טייבהגמ 18-כ ,יתרפיס

 -מה םינותנ יבצקב שמתשהל רומא ליעל ונרכז

 (אפק5פ) הינשב תויביס ףלא 4 לש תולופכ סיווה

 ואדיווה בצקמ תוחפ לדוג ירדיס השולשב -
 הנומת תורציימ אל תויתיב תומלצמ .ירוקמה

 לכ ןיא ןיידע לבא ,ןפלוא תומלצמ לש תוכיאב
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 בחורל ןהמ קפומה תואה תא סוחדל תורשפא

 ןופלט וק לש טרסה

 .טעומב תוקפתסה איה תענמנ יתלבה האצותה

 ךסמ תנומת ריבעהל הסנת המלצמ לכש סוקמב

 - הברהב ןטק ןולחב םיקפתסמ ,האלמ

 .רתויב לבוקמה טמרופה סה םילסקיפ 6

 לסקיפל תויביס 24 לש עבצ תוכיא לע םירתוומ

 -מו הינשב תונומת 25 לש ןונעיר בצק לעו

 ףטש .ליינה םיכרעהמ עבר וא יצחב םיקפתס

 ,ךכ סצמוצמ ואדיווה סיטרכמ אצויה סינותנה

 תויביס ןוילימ 2-מ תוחפל ,הסיחדה ינפל דוע

 יסחיל עיגהל ךכ ךירצ הסיחדה עונמ .הינשב

 -עמ תרושקתה קיפא סא :רתוי םיריבס הסיחד

 סחיל קקדזת ,דיחי 640% \ורע ךתושרל דימ

 םיצורע 2 לע בחרתהל לוכי התא םא .30:1 לש

 (15:1) יצחב ךומנ הסיחד סחי ןיב רוחבל לכות

 -יר בצק וא ,הנומתה תוכיא תא חיבשהל ךכו

 (הינשב תונומת 6.25 םוקמב 12.5) לופכ ןונע

 .תוענ תונומת לש הקלחהה תא רפשל ךכו

 ךילומ שוטניקמה ₪

 -יוול המרופטלפכ ץ0-ה תא םידקמ שוטניקמה

 םייתנש האצי לפא לש ווסאדוחו6 תנכות .ואד

 ןורתימ .תינהנ .איהו 1600 !סז \צוחסשפ ינפל

 אוה ץ6-ה יכ הדומ לפא םג ינש דצמ .תורגבה

 הדובעה תונחלוש לע תיטננימודה המרופטלפה

 תביבסל טוס(דוח6 לש הבסה העציב איהו

 ליינה הידמיטלומ תונכותש תורמל .ו/וחטסאפ

 -שמ תוירוגיטקה יתש ,תואלמ 6 תונכות ןניא

 -וחו הנכות לש םייסיסב םילכ םתואב תושמת
 תונומת רוזחישו הכירע ,דוביע ,הטילקל הרמ

 וליפא רשפא .לוקו הקיפרגב תובלושמ תוענ

 הידמיטלומ תגצמ איה ואדיוו תדיעוו יכ רמאל

 .יתימא ןמוב םישמתשמ תבר

 קנע .תורבח עברא סויכ תועיצמ בייהראב

 03 8 חוו5)

00 

 ואדיול ןינע ןכ םה םינויד

 ?ססו הופ

00 

 לטניאו מבי דצל .6 תוססובמ /6 "תוליבחיי

 787 תרושקתה יקנע ינש תא םיאצומ ונא

 תכרעמ | .(רוציקב אד) אסזוהטזת 161600חו-ו

 ךא ,דבלב ןבל-רוחשב סויכ איה אד לש צופוז

 ריחמב .עבצל הבסה רובעת איה הנשה דוע

 דחא סיטרכ ,המלצמ לבקמ התא רלוד 9

 -יש ,השירפ ,הסיחדה תולועפ לכ תא עצבמה)

 -ונ רלוד 1100 .הלעפה תנכותו (הטילקו רוד

 תשרל רושיק תרמוח רובע םישרדנ םיפס

 ןופלט תותשר ) 6םאדאםא וא 517680 6

 -נמ הנכותה .(הקירמא ןופצב תונימזה תוריהמ

 ,הנומת תסיחד ,תרושקתה תולועפ תא תלה

 הנכותה תרזעב .םיצבק תרבעהו םיכסמ ףותיש

 -יש ןיב טרסה בחור תא קולחל םג לוכי התא

 תשר לע .םיצבק תרבעהל ואדיווה תנומת רוד

 בחרומה טרסה בחור תא לצנת וז תכרעמ !פסא

 .יסיסבה תורישה לש (128%009)

 הרמוחה תאו הנכותה תא דרפנב תרכומ מבי

 -אמ 60ח 10 ?6₪800/2 הצובקה תנכות ./6-ל

 ךות ,תווצכ דובעל םישמתשמ תצובקל תרשפ

 -ושמ םיכסמ לע ,יתימא ןמזב הלועפ ףותיש

 280 הריחמש הנכותה .םיפתושמ םיצבקו סיפת

 התא) לוקב הכימתה תא תללוכ אל דבלב רלוד

 -עמ תאו (רוביד תרבעהל דרפ) ןופלט וקל קקזנ

 -ומ .תנכותו 60086 סיטרכ) ואדיווה תכר

 -המ הנומתה תא בלשל ךל ורשפאי הידמיטל

 םג קקזנ התא .(ןסמ ןולח ךותב המלצמ

 הצק תדוקנ לכש ךכ ,!80א תרושקת סיטרכל

 .רלוד םיפלא 5-כ ךל הלעת

 תרושקתה תרבח לש ק6ז50₪8| /!660 5ץ5וסחו 0

 איה .ו8פסא יווק לע קר תלעופ איה םג ד

 -שמ ריחמהו הרמוחו הנכות "תוליבחייב רכמת

 -וקנ 4 לש הליבח .םישמתשמה רפסמ יפל הנת

 רלוד םיפלא 7) רלוד ףלא 28-כ הלעת הצק תוד

 ימושי לש האלמ הכרע לולכת איהו (שמתשמל

 םוחתב הלש תוליעפהש ,לטניא .סח0 קש 5
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 אל ןיידע ,םלוכ לשמ הכורא 26 לע ואדיווה

 -רב םיאצמנה םיטנמלאה לכ תא דחיב הזרא

 .התוש

 סשב ואדיוו תטילק סיטרכ אצמנ םהיניב

 אוהו רלוד 300 וריחמש ,5חובזו 1660

 -פא הסיחד .ואפ80 סתירוגלאב הסיחד ללוכ

 תרושקת סיטרכ יייע תחטבומ רתוי תיביטק

 -אה ,1993 ףוס ינפל קושל אציש ,שדח !5סא

 לש ץבוקל ואדיוו לש המלש הקד סוחדל רומ

 .(יתימא ןמזב ךרעב 1:15 הסיחד סחי) 8

 ררחתשהל תדמועה ,השדח הנכות סע בולישב

 הריחמש האלמ צ6 תכרע וז הייהת ,תינמז-וב

 .הדמע לכל רלוד 3500-כ

 26-ה ףרועב םיזעונה ₪

 ווק תונימז איה ש6 סע רתויב הלודגה היעבה

 דע .8ואודסזומט 56 ווק (ב"הראב) וא !5סא

 -סמ תונימזב !50א תוריש דימעת אל קובש

 תדיעוו תלוכי רובע םלשל ןכומש ימ םג ,תירח

 לעופל תאז איצוהל לכוי אל ואדיוו

 תוכרעמ לש תלבגומה תלוכיה איה תרחא היעב

 תוכרעמה .םיפתתשמ ינשמ רתוי דעוול תולוז

 רשקל יחכונה בצמב תורשפאמ ליעל ונראיתש

 -מה הב הדיעוו .הצק תודוקנ יתש ןיב קר

 -תא לש רתוי לודג רפסמב םירזופמ םיפתתש

 םגש ,דחוימ דויצ הכירצמ (אוט1דוקסזאד) סיר

 רלוד ףלא 25) םיקחש עיקרמ וריחמ םויכ

 ץוסוטזו6דש] תורבחה יי'ע רצוימ הזכ דויצ .(רתאל

 תדעוו .6סחוקזטפפוסה 1.805-) /1660161600ו ,

 תנכה לע הלא םימיב תדקוש 60117 לש הניקת

 "החותפיי אוטו היוטסואד תביבס רשפאיש טרפמ

 הבוגל םיריחמה תמר תא דירות תורחתה זאו

 .תודוקנ יתש ןיב ש6-ב םויכ םיריכמ ונאש

 6 שומימל ,הרואכל ,רתויב הטושפה ךרדה

 ןאכ .(גא) תימוקמ תרושקת תשר לע אוה

 -סמ (הינשל תויביס הגמ 16 דע 4) טרסה בחור

 תרוטקטיכרא

 לש אוגצןא

 הציפמ סקינורביס

 ?001 תשרב ואדיוו
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 יו

 לש לודג רפסמו ואדיוו תונומת תרבעהל קיפ

 לש תולבגמ אלל הלועפ ףתשל לוכי םיפתתשמ

 יפרגואיג רוזיפבש איה היעבה .םינופלט תזכרמ

 -מה לכ ןכש ,ואדיוו תדיעוול הקדצה ןיא ןטק

 בחר רוזיפבו ,הזל הז םיבורק אליממ םיפתתש

 -חי םייטיא ןופלט יווקל םיקקזנ ונחנא (א \א)

 ואדיוו תרושקתב הבחר תשר תסמעה .תיס

 יתלב בצמ ,רחא שומיש לכל התוא םוסחת

 תרובעת רקיעב תרשל הרומאש תשרב לבסנ

 תורבח רתויו רתוי איבמ הז סקודרפ .םינותנ

 לש טרסה בחור תלדגהל תויצפואה תניחבל

 תודמעומה תויגולונכטה ןיב .תרושקת תותשר

 םייטפוא תיביס תשר) תפס] תא אוצמל רשפא

 ,ל"נכ) 6פפו ,(100או805 לש םינותנ בצק סע

 -יהמ רודיש תטיש) דאו (תשוחנ יטוח לע לבא

 הטיש) ןרכנוסמ טנרתאו (תובחר תותשרל הר

 דומל סחיב טרסה בחור תא טעמכ הליפכמה

 .(ינורכניסאה

 קושל תסנכנ תילארשי הרגה ₪

 ץ0-ה םוחתל סנכהל תונושארה תורבחה ןיב

 הצולח ,הפיחמ סקינורביפ תא אוצמל רשפא

 תרושקת וק
 כ - תיתרפיס

- 

 הלעפה תנכות

 ןופורקמ
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 ואדיול ןינע ןכ םה םינויד

 -וא םיביס תרושקתב הקיתוו

 העיגה | סקינורביפ | .םייטפ

 -ינ םיגשהל תונורחאה םינשב

 -יא תרושקת תותשְכב םירכ

 םאזמתקא[|5ם ) תוינוגר

 תובלשמה (אפדסףאוא6

 -טו טנרתא) תוימוקמ תותשר

 תרדיש םע (ןומיסא תעב

 רצומ .טרס תבחר פפו

 סקינורביפ תותשרב חתפמ

 -אב ,חא0|86 תרשה אוה

 48 דע רבחל ןתינ ותועצמ

 םיבשחמ וא הדובע תונחת

 תרשה .;פעו תעבטל םיישיא

 -וא םיביס לש לודגה טרסה בחור תא לצפמ

 בחור םע םייולת יתלב םיצורע 12-ל םייטפ

 א"כ הינשל תויביס הגמ 10 לש טרס

 ואדיוו רעש לע סקינורביפ הזירכה הנורחאל

 תרבעה רשפאמה (ץו66ס 1/4 א 02ו6שבְע) תשרל

 רעש לכ .תימוקמה תשרה לע ואדיוו ירודיש

 סל ,תומלצמ יתשמ תותוא טולקל לוכי ואדיוו

 תולעהלו ?א64 ןקת יפל םתוא סוחדלו תרפ

 ךרדב טנרתא יקיפאמ דחא לע רודישה תא

 יקיפא 8 דע טולקל לוכי תרשה .=א8610 תרשל

 רעש .ץפסו-ה תעבט לע סתוא בברלו טנרתא

 יתרפס רודישמ ,ךופהה ןוויכב םג לעופ ואדיווה

 -תה תא ץלחל לוכי אוה תרושקתה תשר לע

 ₪08 גצ וא היזיולט ךסמ לע ןגיצהלו תונומ

 רחאל (היצפוא) ילוקה ורעה רבעומ ליבקמב

 .(64אס05) 6017 לש 0.711 ןקת יפל דודיק

 םינקתו טרס בחור ₪

 דא תיגולונכט יכיופצ רתוי קוחרה חווטב

 -יס סע בולישב (/5ץהטווזסחסטפ 7'זג056ז [/1000)

 -יג רפסמ לש טרס בחור קפסת םייטפוא םיב

 תורפיס חול

 ואדיוול הסיחד סיטרכ

 תרושקת סאתמו

 ואדיוו תמלצמ

 -ימ תלוכיו םיקוחר םיחווטל הינשל םיטייבהג

 -הו הדימב .תוירוביצ תויזכרמ ךרד גות

 תוברה תויפצה תא סנמא שממת היגולונכט

 בחרה רוביצל קפסל הנושארל רשפאתי ,הנממ

 םויכש תובידנ התואב ואדיוו תרושקת יצורע

 -הי 6 הלא םיאנתב .ןופלט יצורע םיקפוסמ

 .םויכ ןופלט תחיש ומכ יתרגיש עוריאל ךופ

 -בה ראשת הנרתפת טרסה בחור תויעבש רחאל

 רב םינקת - תרושקת לש תיסאלקה היע

 הניקתה תדעוו הניכה סויהל ןוכנ .םימואלנ

 הכימתל םינקת השימח 60177 תרושקתל

 השימחה .ץא64 החפשמה סשב םיעודיה ,ץ6-ב

 לש השירפו הסיחדל 4.26| ןקת תא םיללוכ

 ,"תוליבח"יב רודישה "תזיראייל ק.22] ,ואדיוו

 1.230 ,החיש םסויסו גויח לוקוטורפל 2

 >א64 ןקת .דויצ יוהיזל ןקתו הרקב תותואל

 615 ,הנומתה לדוגל םיטמרופ ינש םג רידגמ

 ,(144א176) 061=-ו (םילסקיפ 288א352)

 180-ו 60177 לש תפתושמ הדעוו ,ליבקמב

 אץ60 םשב (ימואלניבה סםינקתה ןוכמ)

 תחתפמ ("תוענ תונומתל םיחמומה תדעוויי)

 -אב תונומת סוחדל רשפאתש הסיחד תטיש

 .ץא64 לש טרסה בחור תולבגמל ההובג הנחב

 םסרפתי אוה רשאכו חותיפב ןיידע הז ןקת

 תרושקתב סג ךומתי אוה (!3.320 ןומיסה תחת)

 תוסנמ תובר תורבח םייתניב .אוטודוץסואד

 סירצומ יייע ילותבה קושב סדמעמ תא םדקל

 סיינקית אל

 רטמרפה אוה ןקתה תרושקתב יכ רוכזל בושח

 סע תואקתפרהמ ענמהל יאדכו רתויב בושחה

 -תב הבחר הכימתל תוכוז ןניאש תויגולונכט

 ץ6 לע ץ6-ל סויכ רתויב לודגה ןורתיה .הישע

 םיפלא 10-מ תוחפ תרומת .ךומנה ריחמה אוה

 -לו השדחה היגולונכטה תא סוגדל רשפא רלוד

 הנקב התטילקל סישורדה םידעצל ןנוכתה

 .בחר הדימ

 -הש תויעבה רשאכ

 -ית | ליעל | ונרכז

 -הש יאדכ ,הנרתפ

 היה: ךלש ןוגריא

 -וא | לוצינל | ןכומ

 -אה לש ילמיטפ

 תויורשפ

 6 לע \6 תלוכי

 םירזבא תפסוהב הכורכ

 וקל רוביחו םייפקיה

 .ריהמ תרושקת

 ₪₪ָ₪...   ------- 6רה 0



 הדלונ ועפוחל
 תיטוחלא םינותנ תרושקת

 ביתכמש ,םייצרא םיצול'א ךירוחאמ בוזעל דמחנ היה' אל םאה

 שממ אל ךא - ןובלט ,'נורטקלא ראוד ,'נחלוש בשחמ - דרש

 תרגפמ וז היגולונכט לש קושה תרידח .ותושר | יצורע ךרד עצבתהל לוכי רושיקה .אוהשלכ שומ

 תינוויכ-דח תיטוחלא תרושקת ירחא ןיידע 8; ירדת) לגורקימ יצורע ,ןופָלט יווק ,בשחמ
 תועדוהה לבקמ הב תרושקת ,סחט-שצע שוזט!ט) | תותשר תומייק .דועו ןייוול.'יצו

 -על ידכ ותושרבש רישכמב שמתשהל לוכי וניא = -ומה תותשרו יטרפ ןפואָב
 -וט איה ךא ,םיתורשהו סירצומה תונימזב (תונ | ץטפווט ) תוירוביצ תור ףמ ל

 -קת תולוכי לש תולודג תוחטבה הבוחב תנמ .םינוש תרושקת יתורש תי

 .חווטו תושימג ,תרוש :

 חווט לש הלאש םישמתשמל עיצה ל

 תשר איה (1.4א ,מ"תר) תימוקמ תרושקת תשר | תיטוחלא תרָושקת 20 כ

 םינטק םיחווטל תיפרגואג הניחבמ תלבגומה = -והה לבקמ ה ,(ושס-שפץ ישוזטוטפ) תינרויכ
 רתאל וא ,ןיינבל ללכ ךרדבו מ"ק 6-מ - 1 ובושת חולשל לוכי |
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 מ"תר .(יוכו ןואיזומ ,ההבח ,סופמק) דדוב

 -מב תרושקת תרשפאמ איהש ךכב תנייפואמ

 תויביס ןוילימ 100 דע) תיסחי תוהובג תויוריה

 רועישב ,םיבה םיבשחמו םיפוסמ ןיב (הינשל

 ידי לע תלהונמ וזכ תשר .ךומנ (85ח) תויועט

 וב ןוגראב (תשר להנמ) אשונב עדי לעב יארחא

 -לא תוימוקמ תרושקת תותשר .תלעפומ איה

 תוכוזו םייתנשכ ינפל קר קושב ועיפוה תויטוח

 -המ רורחשה בקע רקיעב ,המוצע החלצהל

 -יתו תמקהבש תוחונה יאו תוהובגה תויולע

 .םילככה תשר קוזח

 תיטוחלא תימוקמ תשר

 -נה תרושקתב גישהל הצור התאש המ לכ סא

 ךותב םילבכ תחנה-יא אוה תיטוחלאה םסינות

 רשאכ ינורטקלא ראוד ךירצ ךניאו דרשמה

 שולש ןאכ סג ךינפל תודמוע ,םיכרדב התא

 -כט איה הנושארה תורשפאה .תויורשפא

 תרדשמה תימוקמ תרושקת תשר תייגולונ

 איהו הרקי הניא וז היגולונכט .םודא-ארפניאב

 הלש הלודגה הלבגמה ךא ,שומישל הטושפ

 רשק שורד ,היויוולטטב טלשה ומכש ,הניה

 תורשפאה .רדשמל טלקמה ןיב רישי היאר

 -וא הריבעמה תיטוחלא 1.\א תשר איה הינשה

 תוריק ךרד סירבועה ,לג-ורקימ רודישב תות

 איה תישילשה תורשפאה .לבגומ סחווט ךא

 (5קא5ג 2 5050ד80או) טרס-בחר רידר רודיש

 ידי לע ערפומ ךא תולילקב תוריק ךרד רבועה

 וז הטיש .הביבסב םייטנגמורטקלא תודש

 .דחוימב הרקי

 בוריקב תאלממ (יא\א) הבחר תרושקת תשר

 תלעב איה ךא מ"תר לש םידיקפת םתוא תא

 הכומנ תרושקתה תוריהמ .הברהב לודג חווט

 םיכבוסמ םימתירוגלאב ךרוצה בקע מייתרבמ

 תוכיא תדיריו תואיגש ןוקיתו יוליגל םידבכו

 תרושקת תשר תויולע .הכוראה ךרדב תואה

 םירדהמה ,ברה טוויחה בקע רתויב תולודג וזכ

 רזחשל ידכ ךרדב םישל שיש (את\קםדםמ5)

 -הו םילודגה םיבשחמהו "חרמנייה תואה תא

 וק םירכוש םיתיעל .ךכל םישורדה םיבכרומ

 רוכח וק תויהל לוכיה ,(הדוקנל הדוקנ) ןיילנ

 עצבל ידכב םינופלטה תרבח לש גויח וק וא

 .דואמ םיקוחר םירתא ןיב רושיק

 תיטוחלא (אגא) הבחר םינות) תרושקתל

 תירלולס תרושקת ,תונמב וידר רודיש ומכ)

 ( גא) מ"תרמ הברהב לודג חווט (םינייוולו

 ךתוא ררחשת תיטוחלאה \ש\א-ה .תיטוחלא

 -טה עקשו ךדרשמ תוריק םיעבוקש תולובגהמ

 יעצמא התויהל רבעמ ,וז היגולונכטל .ןופל

 -ופ ,ךיתומישמל (תידימת) ךתליבכל ליעי

 םישמתשמ ונא הב ךרדה תא תונשל לאיצנט

 הלעפהה תכרעמש ומכ קוידב ,עדימ םירציימו

 הירחא האבש תיפרגה הכפהמהו י/ואססו5

 הבחה תיטוחלא םינותנ תרושקת

 םינותנ לש הגצהה תרוצ תא רכיה אלל וניש

 תיטוחלא תרושקת יגוס

 תרושקת לש םיירקיע םיגוס השולש םימייק

 .םייקסע תונורתפכ ןובשחב םיאבה תיטוחלא

 ,(סחט-שבְע) ינוויכ-דח וידר רודיש םה השולשה

 -ולס תרושקתו (וישס-וצבְע) ינוויכ-וד וידר רודיש

 ינש קר ,קושב יחכונה בצמב .תינוויכ-וד תירל

 .םיליעפ םינושארה םיגוסה

 ,תוירותיאמ םירזגנה ,םיינוויכ דח םירשקתמ 4%

 ירשקמ קר עדימ לבקל םישמתשמל םירשפאמ

 ידי לע םילעפומה םימייוסמ ינורטקלא ראוד

 תירקיעה תינקחשה .תושדחו םיתורש תורבח

 .א18486 תרבח איה הז קושב

 סיינוויכ-וד (םירדשמ-םיטלקמ) םישיימקמ %

 תשר לע ססובמה ינורטקלא ראודל סידעוימ

 תורישי םיצבק תרבעהל וא תימוקמ תרושקת

 הז קושב תוירקיעה תורחתמה יתש .ייחטשייהמ

 .ח גאו אוססו|6 ם3וג -\ 41005 ןניה

 ) תינוויכ-וד תירלולס תרושקת +

 -יפב סויכ תאצמנ ,(םסוקווג| קגסאשז גוג ,6ץ0

 ,!8או ןיב הרופ הלועפ ףותיש ידי לע אומ חות

 -בח רפסמו 86|| לש תבה תורבח עשתמ הנומש

 ,קושל ולא םירישכמ ואצי רשאכ .םיתורש תור

 סויא ווהי סה ,תיחכונה הנשה ףוסב סש יא

 .ם\א| -ו /\ז6ו לע יניצר

 0! הז

 איה | הלורוטומ

 תינקחשה

 לש העידיה-אהב

 הדיו הז קוש

 יעצמא התויהל רבעמ ,וז ה'גולונכטל

 ,ךיתומיועמל [תידימת] ךתל'בבל ליעי

 -ואה תופיפצב יולת) תוריש תקפסמה הרבחל

 -צב םיבשוימ םירוזאב ןכש ,םוקמב היסולכ

 תרבעה בצק ,(תורישב םיבוכיע ונכתיי תופיפ

 תיטוחלא תרושקתב הרבעהה בצק) עדימה

 ךא ,תיווק תרושקתבש הזמ ךומנ דימת היהי

 תותשר ןיב תוירושיק ,(אשונב תומדקתה הנשי

 .[ח16ז6סחה661וצו1)

 -הל הכוז הו בושח אשונ ,לזמה תיברמל

 תופיקש ,(תושדח תויגולונכטב התואנ תוסחיית

 ךכ ,ןעמנה רותיא תכרעמ לש (וזגוופקגזטחסע)

 שיש ביתנה תא שארמ תעדל ךירצ אל גייחמהש

 דחוימב בושח) ודעיל עיגי רודישהש ידכ רוחבל

 -וה ןוסחיא תולוכי ,(הברה סילייטמה ולאל

 -ישה חווטל ץוחמ ויהי םיתיעלש ולאל) תועד

 ,(תוללוסה יח ךרוא) דויצל חתמ תקפסא ,(רוד

 .םינתינה סיתורשה תויולע ,ןבומכו

 תונמב-וידר תרושקת

 םשל הליעי תועדוה לש תינוויכ-דח החילש

 תובר תודיחיל ,יזכרמ רתאמ םינותנ רודיש

 תוינוויכ-וד .תוכרעמב .(תושדח תוריש ומכ)

 רודישל ינויתה ,תואיגש ןוקית םג ףסוותמ

 -נל הדוקנ ירודישו ינורטקלא ראוד לש ןיקת

 הדיחי תויהל לוכי ינוויכ-וד שיימקמ .הדוק

 וא אשיג בשחמ ןיפולחל וא ךכל קר תדעוימה

 -מה די-ףכ בשחמ

 -מב םידייוצ

 שומישל | םימאת

 -ב וא אז06 -ב

 -שב וא) אגא

 .(םהינ ונא הב ךרדה תא תונשל לא'צ1ם!1 | לכב | ירצומ
 , 7 : הלורוטומ .םוקמ

 ככה ל עדימ םירציימ| םישמחשמ 0
 תורישה תרבח [ רם -ו\ םאואגִא6ַ סע

 הירצומו ו

 תאצל םייופצ הנשה .ולא תותשרל סימיאתמ

 -יו אקו 60 לש םיקזח םירשקתמ רפסמ

 .םירחא םינרצ

 לכות ,םיאתמה דויצה סע !תופצל ךילע המל

 ,דחא לכ סע ,םוקמ לכב רשקב ראשיהל בורקב

 ןופלט רפסממ הברהב תוכורא תועדוה ריבעהלו

 -יק לש קחרממ ךיצבק תא ןכדעל לכות .סשו

 תונייוממ תושדח לבקל וליפאו םיבר םירטמול

 .ךלש דיינה בשחמה ךותל תורישי ,ךיכרצ יפל

 תוילוק תועדוה קחרממ טולקל םג היהי ןתינ

 .ךרובע

 תובשחתהל םירטמרפ

 תיטוחלא תרושקת ןץב רוחבל ךןאובב
 -פב בשחתהל שי  ,תינוויכ-ודל  תינוויכ-דח

 -ינב םימייק םאה) תואה תוחכונ ומכ םירטמר

 הבריקהו השיגה ,(!הביבסב םיבר םיהובג םינ

 -והה תא תרציימ

 -לא ראוד רושיק רעש ךרד התוא תחלושו העד

 -והה תא ךרועש תועדוה גתמל א.400 ינורטק

 י""תוליבחיי חנומב סג סישמתשמ) .תונמב העד

 גתמה .(6א75 ,םינותנה תורורצ רואיתל

 ,ייעדימה תוליבח זרוא"ל העדוהה תא ריבעמ

 ,( /\55010107/02158550ת0פ10ז )080%01  ץגס

 תא רגשמ ןיוולה .ןינולל דדוקמ תוא רדשמה

 תואה תא תוציפמה עקרק תונחתל הרזח תואה
 לש תובותכה תא קדוב רתא לכ .תשביה יבחרב

 -תב רבודמה םא קודבל ידכ תועיגמה תונמה

 .ולש רודישה סוח

 הניא םישפחמ התואש (תירותיאה) הדיחיה םא
 תקוחומ העדוהה ,םירוזאהמ דחא ףאב תאצמנ
 לש תבצקומ הפוקתל רודישה רתאב תרמשנו
 תא ריבעהל ןתינ .הלגתמ הדיחיהש דע וא ןמז
 םשל (יטוח) ליגר ןופלט רק ךרד םג העדוהה
 .ןעמנה ידי לע התלבק -



 תירלולס תרושקת

 רודישל דואמ המוד תירלולס םינותנ תרושקת

 -וח תורושקתה יגוס ינש ,השעמל ,ירלולס לוק

 תוטישה תחא .םירדתה ספ ותוא תא םיקל

 הווהתמה קושב רתויב תובושחהו תומדקתמה

 0!!טוגז וקווג| איה תירלולסה תרושקתה לש

 לש ןויערב תשמתשמה קגסאטו ₪36ו00 (6כקק)

 הבחר תיטוחלא םינותנ תרושקת

 ,תאז תמועל ,תותוא לש תיטוחלא הרבעהב

 היחמה בחרמ תא םיקלוח םירדושמה תותואה

 -וגו םכמ תותוא ,וידר תותוא ,רוא םע סהלש

 -הו עדימה תרבעה תרוצ .םיפסונ םיבר םימר

 תתעבקנ ,עיגהל םילוכי םינותנה סהילא םיחווט

 -וח סינותנה הב ךרדה .תורישה קפסמ ידי לע

 -יש םע "הארנ-אלה לבכייה תא סהיניב םיקל

 -פה הדעוה ,666 ידי לע תעבקנ סירחא סירוד

 עדימה תצפה תרושקתל תילרד

 תקלחמה בייהראב -תה חפנ ךותב

 -סב תויוכז תוחומה ד'תע ,'תימאה ברקה תילוקה תרושק

 -אה םורטקפ רבכ תאצמנש

 ספ .יטנגמ-ורטקל תדועקתה םוחתב אצמנ ,ךסכהו החיש | .ריוואב

 0 וז ,תינוויכ-ודה ת'טוחלאה ו
 קו של תועדוה חולשלו לבקל תדשבאמע לס רש רוב
 .לבגומ םייעק תורבועש דע ירל

 תנווכתמ 6 דיינו לק ןקתה !תוא ךרד תוינש 10 דע 5
 תרושקתל | תתל החישה קותינמ
 קרפ |.תמדוקה

 לצונמ הז ןמז

 -מל תורבוע תוירלולס תוחיש .םינותנ תרבעהל

 רוקמ סא .ןעסממ דבכנ קלחב םילבכב השע

 גתמל רבוע תואה ,הליגר תיטוח תכרעמב תואה

 רבוע תואה ,גתמהמ .לבכב םינופלטה תרבח

 רמתומ אוה סשו תירלולסטה תשרה תיזכרמל

 ןיידע) רבעומו שרדנה ירלולסה הנבמלו רדתל

 יטוחלאה רודישה .ורודיש םשל רתאל (םילבכב

 -יה תאצמנ וב חטשה אתל ללכ ךרדב לבגומ

 .תדיינה הדיח

 לש שדח גוס לכב שימג אשונ ןניה תויולעה

 סיבר סינרצי רשאכ דחוימבו ,תוריש וא רצומ

 תוושהל היהי ןתינ .ץורימל התע קר םיסנכנ

 -סה רשאכ ,המ ןמו דועב קר תויולעו םיריחמ

 -אה היגולונכטה לש המוההו תלבלובמה הביב

 .עגרית תיטוחל

 ךפהמל תננוכתמ טלחהב סיבשחמה תיישעת

 -ודג תורבח םימייוסמ סירקמבו המ ןמז הזמ

 יאהל ידכ םיפתושמ םיטקייורפב והבח תול

 םירישכמה תאצוהו היגולונכטה תומדקתה תא

 תיטוחלאה הבחרה תרושקתה רישכמ .קושל

 - ישיא רשקתמ היהי אל ילוא ךלש ןושארה

 תולוכי לעב (קטזפסחה] כוקווה] /45919ו3ח0) ל

 תמאתהל רשאב גואדל ךרטצת אל ךא ,תואלמ
 -וע םיבר םינרצי .ךתושרבש ההמוחל תורישה
 -ווגמ הרמוח תומרופטלפל דויצ לע התע םידב

 היהי דויצהש םיפסונ םיתורשו תולוכי לעו תונ
 .רשפאל לגוסמ

 טרסה בחור לע ברקה

 ,תיכוכז ביסמ וא תשוחנמ יושע לבכה סא ןיב
 תא םיקלוח ותועצמאב םירדושמה תותואה
 ,םירחא םינותנ סע קר םהלש היחמה בחהמ

 תא - תיטוחלאה

 2 02  -ה סוחת

 -מה םינוש םישמתשמ ידי לע וקלחב סופתה

 .בהז יסכנ ,יקוח ןפואב ,םהידיב התע םיקיזח

 הארנה לככ ויהי םורטקפס יחתנ לע תויוכזה

 םיקקוחמ םיפוגבו טפשמ יתבב קבאמל אשונ

 דע 930882 ומכ ,םימוחת רפסמ .סינוש

 -חל םיחטבומ 2.4082 דע 2042 -ו 72

 .ולא םימוחתב ושמתשיש תוצולח תורב

 אל םימחלנ בייהראב םיתורשה יקפס ,םייתניב

 אשונב ילרדפה לשממה סע סג אלא הזב הו קר

 -סב םיטעמה םיקלחב רודיש תויוכז סוסיב

 תרושקתל ודעויש יטנגמורטקלאה םורטקפ

 בש ,תומחלמה ומיתסייש דע .תיטוחלא סינותנ

 הבוטה הרוצב הנוע תוריש גוס הזיא לוקשו

 .דיתעב םג ךל םיאתיו ךיוואמלו ךיכרצל רתויב

 ןוויכמ ,בושחל ןמז קיפסמ ךתושרב ,הגאד לא

 התאו הריזל םידדומתמה םיסנכנ התע קרש

 -המ ,הרמוחה לש סופיטה יבא בור תא ריכמ

 -וק תיטוחלא תרושקתל םישמשמה םירישכמ

 -יא ומכ ,םיינוויכ-דח םירשקתמ .תילנויצנוונ

 תינרדומה הרבחב רתויב םיחיכש ,תוירות

 -שמ ,תויוחילש תורבחו תוינומ ,הרטשמה .סויכ

 עדימ תרבעהל םיינוויכ-וד םירישכמב תושמת

 םינתינה םיתורשה וסכי תובורקה סינשב .ילוק

 -הו רודישה תוריהמ ,רתוי לודג הטילק חטש

 אל םיבר םישנא .דריי ריחמהו ולדגי תונימא

 ינפל וז היגולונכט אלל ורדתסה דציכ זא וניבי

 .ןכ

 תאו גא6 דגנכ 1

 תיתרוסמה הרמוחה תא םיריכמ סישנאה בור

 -יא ירישכמ ןוגכ ,תינוויכ-דח תרושקת לש

 -מב וידר תרודשת ידי לע ,םילבוקמה תוירות

 רודיש ילדגמ תועצמאב תוחלשנה תועדוה ,תונ

 .תינופלט תרודשתב סינותנ לבקמה ןייוול וא

 -לא תועדוה םילבקמ םינרדומה םירפיבה

 -וה וא םינופלט ירפסמ ללכ ךרדב ,תוירמונאפ

 .תותצמותמ תועד

 -תה םוחתב בייהראב סויכ הליבומה הרבחה

 תכרעמ |. 5%ץַד] איה תוינוויכ-דחה תורודש

 ךרד תוירמונאפלא תועדוה הריבעמ 5%ץ\ס6

 ךרד וא א.400 ינורטקלא ראוד רושיק רעש

 וא  א61 אוגו| ומכ םיבשחוממ ראוד יתורש

 שמשמ (0306שבַע) רושיק רעש .א7877 35ץ1וחא

 ןקת אוה א.400 .םילוקוטורפו תובותכ סוגרתל

 רידגמו 66ודד ידי לע עבקנה ינורטקלא ראודל

 תולודגה םיבשחמה תורבחל .לוקוטורפה תא

 הכימת ירצומ דרקפ-טלויהו לטיגיד ,8[1א| ומכ

 .הז לוקוטורפל םימיאתמ

 יווק ךרד תורבעומ תועדוה ,5%ץ16| תוכרעמב

 תורודשתה תא םינגראמ רשא ,םיגתמל ןופלט

 -מו (ללכ ךרדב תוסוחדו תודדוקמ) תונמב

 תעדל ךירצ וניא חלושה .ןייוולל ןתוא םירדש

 .העדוהה תא חולשל ידכ ןעמנה סוקימ תא

 -יש ללגב םא) תשרהמ סיקתנתמה םישמתשמ

 -חה וא רישכמה יוביכ ,הטילקה חווטמ ואצ

 וחלשנש תועדוה לבקל םילוכי (תוללוסה תושל

 -שמ 5%ץַדטְו תשר .ןופלטה תועצמאב ,םהילא

 -סב םוחת ,930-931א182 םירדתב עדימ תרד

 רודיש ספל בורקה יטנגמורטקלאה סורטקפ

 תרושקת תותשר ידי לע שומישב אצמנה וידרה

 -סה לש הז סוחת .תובר תויטוחלא תוימוקמ

 הרחתמ ,5%88486 תא םג שמשמ סורטקפ

 תרושקתה | סוחתב | 5%צְַ| לש הקוח

 .תינוויכ-דחה

 5%ץדש| ינפ לע 88(₪6ג86 לש יתועמשמ ןורתי

 5או8גא6 .העדוהה לש ילמיסקמה ךרואה אוה

 תרושקתה תטיש תא היתוכרעמב הבליש

 סע ,תירותיא ירישכמב הגוהנה ,תינוויכ-דחה

 .םיאשינ םיבשחמ לש םינותנ ןוסחיא תולוכי

 םילוכי םישמתשמה ,8א18886 יתורש ידי לע

 םיוות 30,000 דע תוליכמה תועדוה חולשל

 לש 5%ץואסזש רישכמב דבלב סיוות 240 תמועל)

 תועדוה רפסמ רשקל ןתינ ,ךכל ףסונב .(5%שד6ו

 דוע לודג םיוות ףצר השעמל רוצילו וזל וז

 החילש אוה ₪886 לש רחא תורש .רתוי

 ,םישמתשמ רפסמל ההז העדוה לש תינמו-וב

 ליבקמב ןכדעל םיצור רשאכ ,לשמל ,ישומיש

 םיקחורמ סיאשינ םיבשחמ רפסמב ץבוק ותוא

 .הזמ הז

 ךלש יטוחלאה ןותיעה

 םיינוויכ-דח תועדוה יתורש לש השדח הנוכת

 ,לשמל 58886 תרבח .תושדח יתורש איה

 תויונכוסו תורבח רפסמ סע םימכסה המתח

 -וכי םישמתשמ םהיפל ,םלועה יבחרב תושדח

 ומּכ םיאשונב םתשקב יפל תושדח לבקל םיל
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 ה -----<--- בחר תיטוחלא םינותנ תרושקת

 םויה ךשמבו ,ןותיעה תצפה םע ,רקובב

 לע יונמ .תופסונ תושדחו תועדוה ייתופטפוטמיי

 םיניינעמה םיקלח קר ףולשל לוכי הז תוריש

 -ונו טרופסב תואצות ,תויללכ תושדח ,םיסנניפ

 רדשה .שמתשמה יייע סירדגומה םירחא םיאש

 םדקומ חלשנ תושדחה לש ,יזכרמה ,לודגה

 ם  ןעמנ תבותכ

 <<. רידר רודש

 רודישה ןוגריא
 תוליבחב

 400 תיזכרמ
 ינורטקלא ראודל

 תיזכרמ
 "ןופאלפ"

 ןופלטה תרבח
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 רדשמ /טלקמ רודיש תנחת

 חטש אתל

 יטוח סנכנ תוא = == לוח אצוי תוא

 יטוחלא סנכנ תוא .... .... יטוחלא אצוי תוא
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 בותכ ןותיע ארוקש יפכ קוידב ,ןותיעהמ ותוא

 וא סיסנניפה ,טרופסה רודמ תא ןותיעהמ ףלוש

 .ישארה קלחה

 יתורשמ דחאל השיג ידי לע

 רושיק רעשל וא | ראודה

 תשר) מ"תר להנמ | ,(ג1טואְּע)

 לוכי 4/(, א ,תימוקמ תרושקת

 עדימ תחילש לש תוריש רוציל

 .תיטמוטוא הרוצב סישמתשמל

 -הל לשמל לגוסמ א.400 גתמ

 -וה וא ינורטקלא ראוד ריבע

 ,תאז גישהל ידכ .תוילוק תועד

 -ואב םישמתשמ םיתורשה ינש

 ןטקומ טלקמ - הרמוח הת

 -מל רבחתמה (דיה ףכ לדוגב)

 וא תרבחמ בשחמ ,אשינ בשח

 -מה .(די-ףכ יבשחמ) ןוסקנפ

 רבעש ינוויכ-דחה ןושארה רישכ

 אוה תירותיאה תולובג תא

 -כמ .הלורוטומ לש אטוצ5וזטגחו

 תק -ה םניה םירחתמ םיריש

 יבשחמ) ₪? 1001 -הו 951א

 -ויה לש | (ץג|חהסק | ,די-ףכ

 -ות הלורוטומ תרבח .דרקפ-טל

 -ה תא בויקב קושל איצ

- 
 תורודשת .תירלולס תרושקת

 רשקב תוליחתמ 6070 תשרב

 תיזכרמל יווק ינופלט

 תובלושמ ןה סשו '"ןופאלפ''

 תוחיש ןיב "םיתמה םינמז'ב

 רשפא וז הרוצב .ילוק ןופלט

 תמייקה תיתשתב שמתשהל

 תורישב בלשלו ןופאלפ לש

 .םינותנו לוק תרבעה דחא

- 
 לכ .תונמב וידר תרושקת

 תועובק תונחתמ תואירקה

 יווק רשק תועצמאב תועיגמ

 הנממו א.400 תיזכרמל (ןופלט)

 תישענ הב ,עקרקה תנחתל

 עדימה לש "הזירא"'ה

 הנחתה .(תונמ) ''תוליבח''ב

 ונממו ןייוולל תרדשמ

 ילדגמל תוצפומ תוליבחה
 תורודשתה םהב ,רודיש

 תרושקת רדתמ תורבעומ
 יייע טלקנה רדתל סינייוול
 יעקרק רשק דויצו תוירותיא
 .המוד



 הללוס סע ק6א1618 ןקתב סיטרכ ,א6שג6

 םיאשינ יבשחמ רפסמל רבחתהל לוכיה טלקמו

 .ןוסקנפ יבשחמו

 תשמתשמ 5א8486 תרבח ,תורישה סוחתב

 .תיגולונכט רתויב םימדקתמה םיסיטרכב םויכ

 -ודג תויומכב לופיטל םיננכותמ ולא םיסיטרכ

 הנומש לש תוא רודישו םינותנ לש הברהב תול

 ןשוימ תואב ןיידע םישמתשמ 5%ץדו) תויביס

 שי ,ךדיאמ ,8%ע16| יסיטרכל .(תויביס עבש לש

 סניא םישמתשמש ןוויכמ ,תושימגה ןורתי תא

 ישמתשמ ומכ תחא תכרעמל סיבייוחמ
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 וגנטל םיינש ךירצ

 -הב וקפסי הכ דע וגצוהש םיקתרמה תונורתפה

 סירישכמה ישמתשמ תייסולכוא תא טלח

 -וח ןיידע םישמתשמה בור ,ךא .םיינוויכ-דחה

 לש הז ומכ ,ינוויכ-וד תרושקת דימצ לע םימל

 -הו תוחומה ריתע ,יתימאה ברקה .יסיירט קיד

 תיטוחלאה תרושקתה םסוחתב אצמנ ,ןסכ

 -וה חולשלו לבקל תרשפאמש וז ,תינוויכ-ודה

 דיינו לק ןקתה ותוא ךרד תועד

 -לא ראוד תלוכי העיצמ תינוויכ-וד תרושקת

 -מב םיקיזחמה ,םישמתשמ .תיתימא ינורטק

 -יב עדימ ריבעהל ולכוי םיינוויכ-וד םירשקת

 לדומה ,התע דע .סיסבה לומ קר אלו םסהינ

 -כו ןופלטה תכרעמ היה תינוויכ-וד תרושקתל

 -חא תוייגולונכט תויורשפא וקדבנ אלש טעמ

 .תור

 תרושקת - תורחא תוטיש יתש סיסנמ םויכ

 תוטיש יתשל .תונמב וידר תרושקתו תירלולס

 ןיב םילדבהה ךא םיבר םיפתושמ םיווק ולא

 -יפב ינושה תא םידדחמ תויגולונכטה יתש

 .ןהירוחאמ תודמועה תרושקתה תויפוסול

 וידרה ימי

 -ימב םימוד ,םיינוויכ-וד תונמב-וידר ירשקתמ

 -שנ םינותנ .םיינוויכ-דחה םהיבוהקל הבר הד

 .םיגתמ תרדיס ךרד םירבועו רוקממ םיחל

 יטרפ םיפסוותמ ןהילא תונמל זא קלחנ תואה

 קלוחמה תואה .(יוכו ןעמנ ,חלוש) תרודשתה

 תונחתל רדושמ ןייוולהמו ןייוולל חלשנ תונמל

 -מה רישכמל םשמו תוירוזא תויעקרק הטילק

 ןוויכמ .(הליבחה לש ןעמנה תבותכ יפל) םיאת

 -אב שמתשהל ןתינ ,ינוויכ-וד אוה רשקהש

 תשרהו תואיגש ןוקיתו יוליגל םימתירוגל
 המודב ,םינותנה תעונת תוסיוול תשמשמ המצע

 .טנהתא מייתר תרוטקטיכראל

 טנרתאב תויושגנתהה תעינמ תמיכס ,השעמל

 רודיש תייגולונכטב שומישל רוקמב הננכות
 .תונמב וידר

 | ו 0000000000 |

 הבחר תיטוחלא םינותנ תרושקת

 דיתעל הווקתה - ירלולס

 סינופלט ומכ םילעופ םיירלולס .םירשקתמ

 -דת סוחת ותואב םישמתשמ וליפאו םיירלולס

 ,תאז תורמל .יטנגמורטקלאה םוהטקפסב סיר

 .ילטיגיד אוה ירלולסה תואה ,וידר רודיש ומכ

 סינופלטה תרבחל תיווק תכרעממ רבעומ תואה

 .תיטוחלאה ותרוצ תא לבקמ ירלולסה רתאבו

 ןמז קרפל תושרדז תוירלולס ןופלט תוחיש

 ןמזב ,קותינה רחאל תוינש 10 דע 5 לש ייטקשיי

 סינותנה תשר הז ןמז קרפב .ומצע ספאמ וקהש

 .תונמב סינותנה תא תרדשמ

 -עש (סטווטוגז קוו 36%6| 28ו0) 6070 תורש

 -תה ברימ תא םילות ובו קושב לעופ אל ןייד

 ףותיש ירפ אוה ,םיירלולסה סיתורשב תווק

 הנומש ,18א1, או60גוש 66|וט!גז גוג לש הלועפ

 .תורחא תורבחו 86ו| לש תב תורבחה עשתמ

 דרשמב סיבלתשמ ולאה םינקתהה לכ דציכ

 -שב םיכמותה םיבר םינקתה !ךלש םייקה

 .קושל התע םיצרופ ורכזוהש םינושה םיתור

 תרושקת יתורשו ינורטקלא ראוד לש םיקפס

 יחתפמ םע הלועפ םיפתשמו םיברתמ םירחא

 -ומל האלמ הכימת חיטבהל ידכ תויצקילפא

 תומיאת ,הנכותב תויצקנופ ,םירביירד) םהירצ

 .(דועו תוירושיק ,הרמוחב

 קלח תא הכ דע הספת רשא ,הלורוטומ תרבח

 התע סג תקפסמ תוירותיאה קוש לש יראה

 .ורכזוהש םיתורשב שומישל םיבר םסינקתה

 העיצמ הרבחה תינוויכ-דח תרושקת ישומישל

 ןחסד 6 = .א6ש56בז0 -| \6א5וז68ח יסיטרכ

 -מה סיטרכ אל רמולכ) תיאמצע תכרעמ איה

 (די-ףכ בשחמ וא אשינ בשחמל רבחת

 לש ומכ תוירוביצ תותשרל תדעוימה תינוויכ-וד

 .(אוטסוושא) ₪41 -ב ךומתת םג בורקבו גז 5

 לחה ,18א| ,לוחכה קנעה לש 6836ו00 ןקתה

 ךמותו ז0ו8-ל (רדשמ-טלקמ) שיימקמכ השעמל

 בור .(אוססושטחו סדומ ידי לע) 841 -ב םג התע

 וכמתי קושל תאצל םידמועה מ -ה ירישכמ

 תוימוקמ - תויטוחלא תרושקת תותשר רפסמב

 .תובחרו

 הריחבה

 תרושקת יתורשב שומיש לוקשל ךילע רשאכ

 ןובשחב תחקל ךילע תינוויכ-וד .תיטוחלא

 ,ןבומכ ,םיינכטה םירודיסה לכ .םימרוג רפסמ

 -מה לומ תיביטקייבוא הרוצב דומעל םיכירצ

 םיילכלכ םינילנע) שמתשמה לש תוישיאה תורט

 -טב ןומטה םוצעה לאיצנטופה .(םירחא וא

 -שה תא תיתועמשמ הרוצב תיחפמ וז היגולונכ

 םרוג - תויולע לשמל ,םירחא םימרוג לש םתעפ

 .תוטלחהה ילבקמ לע תובר עיפשמה

 - (תואה תוכיא) השיגו תוא לוחליח +

 -ווב עדומ התא ,ןילופרטמב ררוגתמ התא סא

 ,תוערפה) וידר תותוא תטילק לש תויעבל יאד

 רוזאב רהוגתמ התא סא ,ךדיאמ .(יוכו תומיסח

 לש הטעומ הריחב ,םתסה ןמ ,ךל היהת ירפכ

 -קת יבגל ספות םג ללכ ותוא .הריחבל תונחת

 .תיטוחלא תרוש

 המוד סיניינב ךרד תואה לוחליח ,ןילופורטמב

 בורק סהב ,6כץש-ו ₪א4א| יתורשב ויתויעבב

 -מה רשאכ) יקנ תוא לבקל השקתת יאדוול

 -ישה תוריהמ תדרוה איה תידיימה תועמש

 -בב התא םא (רשק דוביא ףא וא הטילק/רוד

 ,\ז0ו8 יתורש .םיקחש ידרוגב ףקומה לודג ןיינ

 -במ ךותב הדובעל דחוימב וננכות ,תאז תמועל

 .ןילוצמ .תואה לוחליח ןכלו םינ

 -ולס םינופלט ישמתשמ - תורשל השיגה +

 -יגר קרוי-וינו סלי'גנא-סול ומכ םירעב םיירל

 תומייוסמ תועשב וק תגשהב תויתייעבל םיל

 םתואב שמתשת 6070 -ש ןוויכמ .םויה לש

 תרבעהב היעב ררועתת יכ חינהל ריבס ,םילגעמ

 תושמתשמ אגא  -ו אז6, !אטאוש| .םינותנה

 ןהל קו םישדקומה םידחוימ םירדתב ןלוכ

 רתוי הנטק היעבה ןכלו

 -נה תרבעה יבצק - םינותנה תרבעה בצק +

 תא םימישרמ סניא תיטוחלא תרושקתב סינות

 הרתי .תונורחאה םינשב םדומב ושמתשהש ולא

 -ותמ םינותנ תרבעהל תויטוחלא תותשר ,תאזמ

 ןכלו ביצי וניא רשקה יכ החנהה תחת תוננכ

 תושרדנה ,תואיגש ןוקיתו תקידב תורודצורפ

 תיתועמשמ הרוצב תוטיאמ ,יקנ תוא תגשהל

 תועיגמ 6070-ו 4618 .עדימה תרבעה בצק תא

 -יגמ אגא| ,19.2אפ75 לש םיילמיסקמ םיבצקל

 םישמתשמה .% לש ילמיסקמ בצקל הע

 ךשמנה זיגרמ ןמז עטקב סיניחבמ ולא תותשרב

 הבוגתהו החילשה ןיב תוינש 12 -ל 6 ןיב

 תרכומה העפותל המודב ,(הבושתה תלבק)

 -וחר תוצראל החישב ןופלטב םיחתושמ רשאכ

 .דחוימב תוק

 ,בורקה ןמזב ,היהי ןתינ אל ,םיישעמ םיחנומב

 -לא םיתורש ידי לע םילודג םיצבק חולשל

 ראודל ושמשי רקיעב םיתורשה .ולא םייטוח

 -בל תיסחי תוטושפ תותליאשל וא ינורטקלא

 ריבעהל ךירצ התא תאז לכב םא .םינותנ יסיס

 -הל ךרטצת ,תיטוחלא הרוצב םיבר םינותנ

 ןמזה בקע ומרגיש תולודגה תויולעב בשחת

 .סינותנה תרבעהל שרדייש ךוראה

 ( [ה(0*  תותשר ןיב | תוירושיק +

 יתורש רפסמב תוברתהה - 6טחה66(ועווץ)

 ףא ידי לע קושב הטילשה תחיקל יאו עדימה

 םיששוחה ולא תא הגיאדמ ,תורחתמהמ תחא

 םתושרבש הרמוחה לש הריהמ תונשייתהמ

 הטיש וא תכרעמ תבוטל עירכ: קושה רשאכ

 -בה תא ורתפ הרמוחה יקפסמ םיבר .תמייוסמ

 .תוחפל תותשה יתשל ירשפא רושיק ידי לע היע

 ,א-ו /\ז66-ל רוביח תועיצמ תוכרעמה בור

 -פא לע םויכ תודבוע תובר הרמוח תורבח ךא

 סויכ העיצמ מבי = .60קפ-ל םג רוביח תורש

 סדומ ,(ליגר) יטוח םדומכ דובעל לוכיה ןקתה
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 ןופלט וא פס תורשל ףוסמ ,גתוממ ירלולס

 .(ןופאלפ) ירלולס

 -מל םיעצמאה (דיזגהפקגז60ש) תופיקש 4

 -לא ישיא רשקתמ קיוחמל תורשקתה - שמתש

 תותשר .השק המישמ תויהל הכירצ הניא יטוח

 -שה טוטישה תנוכת תועיצמ ₪41 -ו 5%ץ6]

 תא הליטמ רשא (הזגהפקבזסח| זסגחווחק) ףוק

 ומצע תורשה לע רשקתמה רותיא לש הסמעמה

 הליטמ ,תאז תמועל ,גז6 ..שמתשמה לע אלו

 -מה יכ תשרודו םישמתשמה לע היעבה תא

 -הל םיצוה םה הב הנחתל והשקתי םישמתש

 םה התטילש רוזיאבש הנחתה ,רמולכ ,שמתש

 -הל סה ףא סינווכתמ 6075 יננכתמ .םיאצמנ

 אלו תשרה לע רשקתמה רותיא תמישמ תא ליט

 תשרדנ .הטיש התואב הארנכ ,שמתשמה לע

 (סילוקוטורפה חטשב רקיעב) הבר הדובע ןיידע

 .רתוי קלחו רתוי ריהמ רותיאל איבהל ידכ

 חטשמ אצוי התא םא - החילשו ןוסחיא 4

 -מה תא תובכל ךירצ וא ,תואה לש הטילקה

 תורסוא ,לשמל ,הפועת תורבח) ךתושרבש רישכ

 -לכ ירלולסו יטוחלא דויצ תלעפה לע ןיטולחל

 -והה ,(התיחנהו הסיטה ,הארמהה ינמזב והש

 יכ ינויח ,ךכיפל .ךילא עיגהל ולכוי אל תועד

 ןתטילק םשל והשלכ סוקמב ךל וכחי תועדוהה

 ,תגאו ומכ ייטטושמ" תורישב .רתוי רחואמ

 ןוסחיאל העדוהה תחלשנ רתואמ אל ןעמנה םא

 -וסת וזכ תלוכי ,סססס-ב .שדחתמ רשקהש דע

 .תויאמצע סיתורש תורבח ידי לע קפ

 לעפומה רחא ןקתה גוס לכב ומכ - קפסה <

 בושח ןותנ איה קפסה תכירצ ,תוללוס ידי לע

 םייק 05 םזוטפפסח לש א!סטוששחו סדומב .רתויב

 .שומישב ןניאו טעמכ תוללוסה וב ייהנישיי בצמ

 הניעטהל ךרוצל דע הללוסה לש םייחה ךשמו

 -סמ הללוסה 16ו8-ב .תועש 10-כ אוה שדחמ

 םיסטה סישמתשמל .דבלב םייתעשל הקיפ

 םישמתשמה םירישכמ תפדעה תצלמומ הברה

 -נב הגשהל רתויב תולקה ,4 לדוגב תוללוסב

 .הפועת ילמ

 -כו ולשמ ןוריחמ םייק תוריש לכל - ריחמ +

 -תל םיפירעתב יתועמשמ לדבה םייקש ןבומ

 .תינוויכ-וד תרושקתלו תינוויכ-דח תרושק

 ךרדב רתוי םיביצי םיינוויכ-דח םיתורש יריחמ

 אצמנ םיינוויכ-ודה םינקתהה קוש דועב ללכ

 תוכופהתו תורומת רבוע אוה וב בלשב ןיידע

 .םאתהב םינתשמ םיריחמהו ,תובר

 יתורש ,םיירלופופה תירותיאה יתורשב ומכ

 ףירעת ללכ ךרדב סיבוג םיינוויכ-דח םינותנ

 לע תמייוסמ הלבגה ללוכה ,ישדוח שומיש

 -הל סניה סיפסונ םימולשת .תועדוהה רפסמ

 -המ ןכרואב תוגרוחה תועדוה רובעו הנקת

 דחא רודיש תרומת םלשמ חלושה .בצקומ

 םהילא םישמתשמה רפסמל רשק אלל ,דבלב

 .העדוהה העיגמ

 עבקנ תועדוהה תרומת סולשתה 5א1886-ב

 -ימו (התופיחד) העדוהה לש תופידע תלבט יפל

 תב העדוהל ףירעתה ,אמגודל .יפרגואג םוק

 (הלוכ) הנידמה ךותּב תחלשנה דבלב םיוות 0

 -של תובייחתה) תוקד 15 לש ןמז תלבגה םע

 (תוקד 15 לש יברימ ןמז ךות העדוהה תחיל

 סייוסמ זוחמב תחלשנה העדוה התוא .52 הלוע

 תלבגה םע (ירשפאה הטילקה חטש תנטקה)

 הכומנ תופידע) תועש 24 לש ןמז (תחטבה)

 םג עיצמ תורישה .דבלב 50.07 הלוע ,(רתוי

 קוח ,תויגולונכט ,םיסנניפ לש תועיד: יצבקמ

 -וחל 512 -כ הלוע הזכ <בקמל יונמ רשאכ דועו

 .שד

 םילדתשמ ולא !םיינוויכ-ודה םיתורשב המו

 -ב יונמ .םהיריחמב סימוד ראשיהל (םייתניב)

 ,50.25-כ 1א חפנב תועדוה תרומת סלשי 8או

 ינוש םייק ,תאז תמועל .תורבחה ראשב םג ךכו

 ירודישו תירלולס תרושקת לש סיפירעתב

 ומכ קוידב ,םיירלולס םירודיש .תונמב-וידר

 -ישש דועב ,ןמזה ךרוא יפל סיבייוחמ ,ןופאלפב

 -ומה עדימה תומכ יפל בייוחמ תונמב-וידר רוד

 .(עדימה תרבעה ןמזל רשק אלל) תרבע

 תויולע ,םינושה םיתורשה ןיב םיוושמ רשאכ

 תונושה תוטישבו םיתורשב תשרדנה הרמוחה

 .םירחאה סינותנה תמועל לקשמ לק ןותנ ןניה

 סהידעצ תא סישוע ןיידע םיבר הרמוח ינקתה

 לש ץואוחָפ םאקז66 תליבח .קושב םינושארה

 8א4א תשרל רוביח תרשפאמה ,65 םזוטפפסח

 -ומו 512% ןורכיז םע 42951.א בשחמ תללוכו

 לש) !חוס146 ןקתה .5995 הלוע א!ספו66חו םד

 תוירוביצ תותשרבו 166-ב ךמותה (הלורוטומ

 .581350 הלוע ,תורחא

 םייפוסוליפה םילדבהה

 ךירצ התאש רתויב הבושחהו הנושארה הלאשה

 -תמ התא קוידב המ איה ךמצע תא לואשל

 המודב !ךלש ישיאה רשקתמה סע תושעל ןנווכ

 -וכי ,השדח היגולונכט לכב שחרתמה ךילהתל

 -עי וא ועיפוי םירישכמב תונוש תויצקנופו תול

 -אה תורבח .םינכרצה תופדעהל םאתהב ומל

 םישמתשמהש ןוויכב וחתפי דימת הקינורטקל

 .וביתכי

 ימ לכל תרדושמ תיינוויכ-דחה היצמרופניאה

 .הפוצמ בושמ לכ ןיאו ,הל ןיזאהל לוכיש

 העדוה תרומת ףירעתב בייוחמ חלושהש ןוויכמ

 -וה ולבקיש םיניזאמה רפסמל רשק אלל ,תחא

 -תל ילאידיא הזכ ינוויכ-דח תורש ,וז העד

 הזכ תוריש לש הקוזחתה .םיברל-דחא תרושק

 רושיק רעש לוהינב תמכתסמו תיסחי הטושפ

 .םינותנל

 ההובג תונימא םינוויכ-וד תונמב-וידר ינקתהל

 -שה ןוקית .תעדה לע תלבקתמ תוריהמו רתויב

 םישוע תינוויכ-ודה תידיימה תרושקתהו תואיג

 -לא ראוהד ישומישב םילאידיאל ולא םינקתה

 התאש תומכה לע םלשמ התאש םג המ ,ינורטק

 -והה תא חולשל ךרואש ןמזה לע אלו חלוש

 ----<=<-- הבחה תיטוחלא םינותנ תרושקת

 לש הזכ גוסב ופידעי סהינימל םילייטמ .תועד

 תופיקש תטיש תלעב ,84| תשר תא תרושקת

 -קה םישמתשמש דועב ,תואה לש טוטישה

 ךשוממו קזח רשקל םישרדנו םהיתבל םיבור

 תא ופידעי תימוקמה תרושקתה תשר םע

 .ז6ו8 לש תשרה

 תטלוב תחא הנוכת תמייק תירלולס תרושקתב

 ןאכו ,לוק - תורתחאה תורושקתה יגוסל ןיאש

 -המ דחא ףא .60ש0 לש לודגה ןורתיה ןומט

 ריבעהל לגוסמ וניא .םויכ םירחאה םיתורש

 -ופ תונמב-וידר רודיש תייגולונכטל .ילוק תוא

 םייתניב תלבקתמה תוכיאה ךא ךכל לאיצנט

 תלבקתמה תוכיאל המוד הניאו תקפסמ הניא

 .תירלולסה תרושקתב

 םינושה םיתורשה יגוס לש החלצהה תדימ

 -מה יכרצ קופיסב ,םירישכמה תונימאב היולת

 תועדוה) סינוש סינותנ יגוס רודישל םישמתש

 -יכה חווטבו (יוכו ואדיוו ,לוק ,תוכוראו תורצק

 .םירישכמה לש (יפרגואגה) יוס

 בלה לע די םע

 -של םישמתשמה לע ,ןאכ רמאנש המ לכ רחאל

 תמאב םיצור םה סאה סמצע תא תונכב לוא

 -שמ לכ לע ,תיטוחלאה סינותנה תרושקת תא

 -יש לש תונורסחהו תונורתיהמ קלח .היתויועמ

 -יהו תונוכתה יפל קר םידדמנ סניא ולא םיתור

 .תוינכטה תולוכ

 ןבומב ,תוחיטב אוה ותושעל שיש דחא לוקיש

 רשאב םיגאדומ םיחמומ .הלמה לש יתואירבה

 תודשל סינש תבר הפוצר הפישח לש תוכלשהל

 ומכ םירישכמ .הכומנ המצועב סםייטנגמורטקלא

 -ירק םיטלופ ,םיבשחמ ומכ אלש ,םירשקתמה

 -תה .םתלועפ תרטמ סצעמ תיטנגמורטקלא הנ

 -ותה סינקתה ,3א קפסהב סירדשמ 466 ינק

 לנקתהו ,2% -ב םירדשמ 54% -ב םיכמ

 6% -ב םירדשמ (תירלולס תרושקתל) (6!!ט קובה

 + ךומנ קפסהב הלועפ בצמ םיללוכ םה ךא)

 םירדשמ סניא םיינוויכ-דח סינקתה .(1.2ש

 םישמתשמה תא סיפשוח סניא ךכיפלו תותוא

 םירטמרפה דחא .תיטנגמורטקלא הנירקל סהב

 םירישכמה תחלצה תא הארנה לככ עבקיש

 -ימל ותפישחו שמתשמה תוחיטב אוה סינושה

 .הנירק לש ירשפא סומינ

 הפישחה איה הבושחו תניינעמ תרחא הדוקנ

 -פל הליחתב .עדימל הממיב תועש 24 ךשמב

 לבז הברה היהי ,סקפה םע היהש יפכ ,תוח

 םמצע ואצמי םישמתשמהו ינורטקלאה ראודב

 רישכמל ידימת בשקו תידימת תוננוכ לש בצמב

 תא ופילחה יכ אוצמל םילולע םה .(!תודבע)

 בצמ ,ידימת בוקיע רישכמב דרשמה ימוחת

 ויהי אל בוש) הדרחו חתמ תוחתפתהל ליבויש

 -המ התיבה הרזחה רחאל החונמ תועש

 ,דרשמהמ עובקה שפוחה ,ינש דצמ .(...הדובע

 .תאז הווש ילוא ,המצע ינפב הציחלמ תרגסמ



 5 קי'גמ ןיב האוושה

 (א1ו670506) ססקא] (בושמ)

 תלבק תנכות תרזעב

 לש 80516006 תוטלחהה

 ."םיבשחמ ןויס''

 ןויסיי ,חותיפ תקלחמ ,טלבנירג הירא תאמ

 "םיבשחמ

 לש קייגמ ילארשיה םימושייה ללוח

 דחאל תונורחאה םינשב ךפה "םיבשחמ בושמ"

 קייגמ .%ראב רתויב םיצופנה חותיפה ילכמ

 לוהינ תוכרעמ תיינבל ריהמו קזח ילככ רכומ

 <מיא םיחתפמ לש בחר רוביצו סינותנ יסיסב

 רבצש תנכתמכ .ירקיעה חותיפה ילככ ותוא

 ינא םג - קי'גמב סימושיי תביתכב בר ןויסנ

 .וידהוא לע .הנמנ

 םימושייה .ללוחמ קושב עיפוה הנורחאל

 ."תונולח" | תביבסל | א!וסז00%" 5

 םיחבשלו בייהראב בר םוסרפל הכז 5

 -בו םייולת יתלב םינחוב יפמ חבשל םינויצו

 -יה קושל ותסינכ םע .תיעוצקמה תונותיע

 הו ילכ דמוע דציכ :תולאשה תולאשנ ,ילארש

 סאה !קייגמ ילארשיה םימושייה ללוחמ לומ

 ילככ קייגמ לש וילגר תא קוחדל לוכי 98

 -ימ ןיידע הנהנ קייגמ ילוא וא ליבומה חותיפה

 !םייתועמשמ תונורת

 חותיפה ילכ ינש ןיב תוושהל הסנא הז רמאמב
 יפכ ,תויתועמשמ תודוקנ רפסמ לע הדימע ךות
 -יי חתפמ לש וטבמ תדוקנמ יוטיב ידיל תואבש
 ופסאנ ןאכ .םידעותמה םיאצממה לכ .םימוש
 -סמ .460888 םע תישעמ הדובע תרגסמב

 -יאה יתעד תא תופקשמ ,יעבט ןפואב ,יתונק
 .דבלב תיש

 וא
 הנכות - 600 ₪

 תוטלתה תלבקל

 ,460885-ו קייגמ סילכה ןיב האוושה ךרוצל

 תוטלחה תלבקל הנכותב שומיש השענ

 ."םיבשחמ ןויסיי לש ₪510

 -חה לבקל שרדנש ימ לכל תעייסמ 6

 -יש ןווגמל םאתהב ,תופולח ןיב רוחבל וא הטל

 -מה רידגמ | 85516ווסו66 תועצמאב .םילוק

 הטלחהב סיברועמה םינוירטירקה תא שמתש

 -יש הווהמ ייףנעי לכ רשאכ ,י'צע" לש הנבמב

 -עמ הנכותה .ביכר - הנכותה תפשב וא ,לוק

 םאתהב ,יסחיה ולקשמ תא ביכר לכל הקינ

 וא רתוי בושח) שמתשמה לש תיתוכיא הכרעהל

 יטמוטוא ןפואב תבשחמ הנכותה .(תוחפ בושח

 הילוקיש תא הגיצמו ,תפדעומה הטלחהה תא

 .שמתשמה ינפב

 -חב ,םימושיי ללוחמ תריחב ,ונינפלש הרקמב

 .תולעו תוכיא :םיירקיע םינוירטירק ינש יתר

 -מה תוכיא ילוקישל לצפתמ תוכיאה לוקיש

 -ירק .חותיפה גוסו חותיפה ילכ ,הנכותה ,קשמ

 האלה לצפתמ ,לשמל ,חותיפה ילכ תוכיא ןוירט

 -תו סיוולנ םילכ ,8764 חותיפ ,0/1  חותיפל

 .(000) םיטקיבוא החנומ תונכ

 תכרע תולע ילוקישל לצפתמ תולעה לוקיש

 -יפה ןמזו (6שאדואומ) הצרהה תכרע ,חותיפה

 ,הטלחהה <ע הנבמב תוארל ןתינש יפכ .חות

 -מו יסחי לקשמ 885160016 תנכות הקינעה

 ךילהתב םיברועמהמ דחא לכל ללקושמ לקש

 תא הנכותה הגיצמ תדרפנ הלבטב .הטלחהה

 -המ דחא לכ יפ לע הטלחהה תואצות לולקש

 .םילוקיש

 םייללכ החיתפ ינ\תנ ₪

 -ודמ יכ ,שיגדהל שי המצע האוושהה ינפל דוע

 לעופ קייגמ .תונוש הלעפה תוכרעמ יתשב רב

 66₪85-ש דועב ,205 הלעפהה תכרעמב

 תצרה רשפאמ םנמא קייגמ .תונולח תחת לעופ

 הצרה תינכות תרזעב תונולח תחת םימושיי

 -וימה םיטנמלא רידגהל רשפאמ ףאו ,תדחוימ

 ,יהנומתי גוסמ הדש ומכ ,וז הביבסל םידח

 הצרהה תביבסמ הנושה הביבסב חותיפ םלוא

 םמושייו םיטנמלא סתוא תרדגה לע השקמ

 תאצמנ תונולח-קייגמל חותיפה תביבס .אלמה

 תאצל תדעוימו םימדקתמ חותיפ יבלשב סויכ

 .קייגמ לש 6 הסריגב

 בוציע ילכו קשממ ₪

 בוציע ילכ לכ ומכ ,א668585 לש בוציעה ילכ

 תויורשפא לש בחר ןווגמ םיעיצמ ,תונולח תחת

 , "0אַז85 ,005 ,כסמ-ב שומיש | ןוגכ

 תודש רותב תונומת בוליש 5

 קטפה 8טדדסאפ, עוא006 80א5%, ד

 .תויפרג תוגוצתל תובחר תויורשפאו 5

 ידי לע ךסמל תודש ריבעהל תורשפא ףא תמייק

 -בט יתש ךיישלו תונולח חסונ יסופיט 0

 .דחא ךסמב תואל

 םיכסמ בוציעל םיבר םילכ ללוכ ותמועל קי'גמ

 -יעה ילכ םע תורחתהל סילוכי סניא סה סלוא

 קייגמ לש ףסונ ןורסח .תונולח תביבס לש בוצ

 .תיפרג הרוצב םינותנ תגצהל תלוכי רדעה אוה

 -חא םימושייל רבחתהל תורשפא תמייק סנמא

 -ש וא ₪205-ל תינמז האיצי תועצמאב םיר

 ,0586 | תוינכותו 501 יצבקב שומ

 רקי ריחמ םישרוד ולא סלואו כמחואמס דא

 .עוציב ןמז וא/ו ןורכז יבאשמ לש

 ןכ .תיפרג הגוצת תיעב תמייק אל 460₪55-ב

 תויצקילפאל תיברימ תוירושיקמ הנהנ אוה

 תביבס לש 018-ו כס8 תונוכתל תודוה תורחא

 .תונולחה

 הרמוח יבאשמ ₪

 קסידב ביימ 2 ןה קייגמ לש םומינימה תושירד

 שרוד ותמועל 466₪55 .ןורכז ביימ 2-ו חישקה

 .תוחפל ןורכז ביימ 8-ו ,קסידה לע ביימ 14-כ
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 תולע יריחמ\ םימושי* תצרה ₪

 הצרה תינכות שרוד קייגמב חתופמה םושיי לכ

 תינכות .ללוחמה ריחמב הלולכ הניאש ,תדחוימ

 תכרעמה לש חותיפה תולע תא הלעמ וז הצרה

 הלבגמ תמייק אל 866₪55-ב .חוקלה תניחבמ

 .תאוכ

 יתועמשמ אוה םיללוחמה ןיב םיריחמה רעפ

 ,רלוד 99 ויה 8460855 לש וריחמ .דחוימב

 קי'גמ לש חותיפ תדיחיל רלוד 2,000 תמועל

 .הצרה תינכות רובע רלוד 200 דועו

 םיצבק ₪

 סינותנהו היצקילפאה תרימש רשפאמ %

 -ועל קייגמ .(אועפ תמויס לעב) \בוק ותואב

 \בוקב (6ד1) םושייה תינכות תא רמוש ותמ

 -וכי בוקה גוס תניחבמ .סינותנה יצבקמ דרפנ

 סינוש םיגוס לע ססבתהל םיללוחמה ינש םיל

 .(ידכו ,םוזוסצ6, 8356) םינותנ יצבק לש

 סע ליבקמב דובעל תורשפא תמייק 4606₪85-ב

 .5.5 תסריגב קייגמב םג ךכו ,1

 דועיתו עדימ תחטבא ₪

 עדימ תחטבא ינונגנמ סימייק םיללוחמה ינשב

 שמתשמ לכל גיצהל ןתינ קייגמב .םיללכושמ

 .ול שיש 5800817צ-ה תמר יפל סיטירפת

 -הש תורמלו ,תאזכ תורשפא ןיא 606₪55-ב

 -יאש תויצפואה תא ליעפהל לוכי וניא שמתשמ

 ןתוא האור אוהש הדבועה סצע ,ול תוכייש ןנ

 .תכרעמה ןוחטבב העיגפ הווהמ טירפתב

 -דה ירפסבו בר דועיתב םיוולמ םיללוחמה ינש

 הוולמ הכרדה םג שי 406₪55-ל .םיפיקמ הכר

 המצע תא החיכומה 608 68805 תרוצתב

 .דואמ ליעי דומיל ילככ

 -ושר ,תץא 5875 לש גשומ םייק 460055-ב

 רשאכ ,תואלבט המכמ תודשמ תובלושמה תומ

 יטמוטוא ןפואב עצבתמ שסצא4587-ב יוניש

 .המוד ןונגנמ םייק קייגמב .םמצע סיצבקב

 0/1, לוהינ ₪

 ינש תאוושה ךרוצל ורחבנש םינוירטירקה דחא

 חותיפו לוהינ אשונ אוה םימושייה יללוחמ

 00₪85-ל קי'גמ ןיב םילדבהה ןלהל .

 :הז רשקהב

 תוירושיקה רסוח אוה 460885-ב טלוב ןוהסח

 סתוא תומש ןיבו תואלבטב תודשה תומש ןיב

 -נו הדימב .םירחא תומוקמב םיעיפומה תודשה

 השענו 7481-ב תודשה ךמס לע "0%א| בתכ

 סשה ראשנ ,74818-ב תודשה דחא סשב יוניש

 וילא שיש תומוקמה לכבו 08א-ב ןשיה

 תושיגנ וא םימסק

 הדשה תרדגהב | ,א/86805-ב) תוסחייתה

 םיססובמה 0058155-בו ,קקסקפסדץ ₪0%-ב

 .(74815 ותוא לע

 דימת איה תוינכותב הדשל תוסחייתהה קייגמב

 שרוד וניא הדשה סשב יוניש לכ ןכלו תילובמיס

 בתכנש הדשה םש ללמ דבלמ) תוינכותב ןוקית

 -ית הברה ושרדי 46655-ב .(בוציעה ךסמ לע

 -הה לכ רותיאל רקי ןמזו םיינדי סינוק

 דועב סינושה תומוקמב ןשיה םשל תויוסחיית

 .תררועתמ הניאו טעמכ היעבה קייגמבש

 תודש יפל סוחתל תורשפא תמייק 860855-ב

 -רפ המכמ בכרומה יאנת יפל דימת אל לבא

 רשפא יא ,המגודל 610% 0טמאצ-ב .םירטמ

 ינשמ בכרומה יאנת סיסב לע =!1758 תונבל

 הז גוסמ הלבגמ תמייק אל קי'גמב .םירטמרפ

 .סוקמ סושב

 תואלבט ךותמ הריחב ₪

 -ותמ רזע יטירפת סנשי דימת אל 4606₪55-ב

 -ודל .יוצרה טקייבואה תא רוחבל רשפא םכ

 סיוסמ 08%-ב תודשל תוסחייתה יבגל ,המג

 0ק5את08א] תדוקפ תריחב רחאל ,א1680-ב

 המישרה ךותמ תודשה תא רוחבל תורשפא ןיא

 תחיתפ ידי לע תומשה תא לבקל םיבייחו

 לוצינ ידי  לע) רחא |ןולחב =0%א1-ה

 -ונב תינדי הדשה סש סושירו (ו([ןאסס5-ה

 ךכל תיוולנ האצות .יוצרה טפשמה וא החס

 -נש תודש לע ריבחת תקידב תמייק אלש איה

 הלגתת תמייקו הדימב האיגשה .ןוכנ אל ובתכ

 הצירה ןמזב קר

 -פא שי ,יהשלכ הלבט החתפנש עגרב ,קייגמב

 םייוצרה תודשה תא הכותמ רוחבל תורש

 לכ ,ךליאו ןאכמ .םיינמז תודש רידגהל ןכו

 ךרעה תריחב ידי לע איה הדשל תוסחייתה

 הז רבד .תודשה תלבט ךותמ ולש ילובמיסה

 תאז לכבו הדימב .ריבחתה תואיגש תא ענומ

 -וה תלבקתמ ,ןוכנ אל ריבחתב הדש םש בתכנ

 רבדה ,רתויה לכל וא ,ךכ לע תיטמוטוא העד

 ןמזב אלו ,6וופסאשא-ה תלעפה ןמזב הלגתמ

 .הציר

 הדשל סחייתהל םיצורש םעפ לכב 460₪55-ב

 -טל 08% היהיש םיבייח ,/ג680-ב הלבטמ

 .508א1-ב עיפומ וניא ומצע הדשה םא םג ,הלב

 -צע תלעות אלל =08א/5 תרדגה ךירצמ הז רבד

 רשפאל ידכ קר ולו ,0088155 יבגל רקיעב ,תימ

 .0שממצ-ב תודשל תוסחייתה

 ילובמיס רי'בחת ₪

 -וד /ג680-ב הדשל תוסחייתהה 40606₪55-ב

 -ייח ,לשמל 6ט51אס הדשל .ךבוסמ ריבחת תשר

 הכוראה הרושב סחייתהל םיב

 לכ תא בותכלו ,תסחוש] [[=סזחו 36 ](0ט5זחס

 .תובר תואיגשל חתפ חתופש רבד ,תינדי ללמה

 תיליחתה תועצמאב סחייתהל תושקעתהה םג

 -וקמ סנשי ,ךכל ףסונב .תינויגה הניא סח!

 שופתל הלוכ* הדשל תוסחייתהה סהב תומ

 טמרופה םהב תומוקמ סנשיו רצוקמ הנבמ

 ךכ ,(יסזחופ!-ה אלל) רצוקמ הנבמב תויהל בייח

 הרועה תורמלו אשונה יבגל תויבקע ןיאש

 .לבלבתהל תולקב רשפא ,תיוולנ

 0 דימת איה הדשל תוסחייתה ,קיי'גמב

 -ומה תודשה לכ לש המישר יפ לע ,תילובמ

 ,( אדא ץ!טוא) תוסחייתהה בלש דע םירדג

 ידיל אב הז לדבה .הז גוסמ תויועט ענומה רבד

 80605858-ב .5א7855510א5 יבגל םג יוטיב

 תמועל ,ךבוסמ ללמ תביתכב שומיש שרדנ

 קייגמב םייקה ילובמיס הנכמ

 םימלש םיסחי ₪

 תועדוה לש יטמוטוא זוכרמ ןיא 466₪585-ב

 א5080א ורקמה תדוקפ ידי לע תורצוימה

 -די ךכל גואדל שיו ,העדוהה ןולח תעפוה ןמזב

 -וממ תיטרדנטס האיגש תעדוה ,קייגמב .תינ

 .יטמוטוא ןפואב תזכר

 תא שארמ עובקל ןתינ 466855-ב תאז תמועל

 היהת אלש חיטבהל ידכ תואלבט ןיב סחיה

 בא-תמושר ינפל ןב-תמושר סושרל תורשפא

 ילכ ןיא קייגמב .(אםתטחםאדו 1 ואדס6מודצ)

 ךכל גואדל תנכתמה לע איה תוירחאהו הזכ

 .הזכ בצמ רצווי אלש

 תומושר הנומ מ

 ,600אז88א סשב הדש גוס םייק 466₪55-ב

 -רה תא תיטמוטוא הנומו ,קייגמב םייק וניאש

 שי ,צבוקל חתפמ ןתינ אל סא .ץבוקב תומוש

 רדגוי 600%7588 הדשש ךכל םורגל תורשפא

 ןורסחה .חתפמה תא הווהיו יטמוטוא ןפואב

 תומייק םאש ,ךכב אטבתמ 600אד788 הדשב

 הדשה תא בסהל ןתינ אל ,ץבוקב תומושר

 בוקה תא םסינקורמש דע רחא גוסמ הדשל

 יללכ ורדגוה סא ,ןכ ומכ .ולש םינותנה לכמ

 ןתינ אל ,ל"נה חסתםתםאדו 1 ואדמ6מודיצ

 -וסש דע בוקה תמושר תודשל םייוניש תושעל

 \בוקל סיעגונה םירשקה וקל

 םיפסונ םימושיי םע רושיק ₪

 סע ובוליש תניחבמ ידמל רוגס ילכ אוה קייגמ
 יצבק אוה ידיחיה קשממה .תורחא תויצקילפא
 -שמ 6656 .(ליעל ןייוצש יפכ) טס=-ו 501

 .תורחא תויצקילפא םע | הליעי הרוצב בלת
 הלעפהה תוכרעמ ללגב רקיעב עבונ הז לדבה

 ,(\/וחסש5 -\ 205) תונושה
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 תותליאש ₪

 -יאש תריציל םילכ רתוי םימייק 460₪55-ב

 -יסב תותליאש ללוכ ,יטמוטוא ןפואב תותל

 פע, גטפאג6מ 57 גאסגתפ ןוגכ תויס

 ללוחמב םימייק ,ןכ ומכ וכו ספשזגדוסא

 ( 0/5) סיכסמ תריציל םייטמוטוא םילכ

 סילכה .(ו/ז24805 ידי לע) תורוצ המכו המכב

 ,םייסיסב דואמ סה קייגמב יטמוטוא לוליחל

 ידי לע םיכסמ וא תותליאש רוציל ןתינ סלוא

 ,תוחייודה תמרב .תיסחי הטושפ תינכות תביתכ

 רשפאמה ללכושמ תוחייוד ללוחמ שי קייגמל םג

 יפל םייפיצפס תוח"'וד רידגהל .שמתשמל

 .ותשירד

 .םילמס יפל תודשל סחייתמ קייגמ ,ןייוצש יפכ

 ,יוטיב ,היצקנופ | ,ימוקמ וא יתימא הדש לכ

 סילמס תמישרב למסכ עיפומ ,יאנת וא םוחית

 -ופו תילרודצורפ איה הפשהו תויה .תיטנבלר

 -אר טבממ השק יד ,המירז סתירוגלא יפל תלע

 ךרוצ .שיו ,תינכותה תמירז תא ןיבהל ןוש

 לבקל ידכ תואלבט לש רכינ רפסמ ןיב 'צופקלי

 .תינכותה תועמשמ יבגל תינושאר הנבה וליפא

 -לא הנניאש קי'גמ תינכות לכל הוולנ דועית

 -תב ןמז ךוסחל תנמ לע ,הבוח ךפוה תירטנמ

 -אה .רחא תנכתמ ידי לע תוינכותה תקוזח

 ןה תוינכותה ךותב ימינפ דועיתל תויורשפ

 השקמ תינכותב דועית תורוש ףדוע .תולבגומ

 לע תוחפ ךמתסמ 466855 .המירזה תנבה לע

 .רתוי הרורב הנושארה הנומתה ןכלו םילמס

 רשפאש תוחתפמה רפסמ תא ליבגמ 58

 םיבכרומה תוחתפמ ללוכ) בוק לכל ךיישל

 הברה רידגהל רשפא קייגמב .(תודש המכמ

 .\בוקה גוס יפל ,תוחתפמ רתוי

 תורוש תפסות ₪

 :מה תיטמוטוא היצפוא תמייק 46655-ב

 תופסונ תורוש ףיסוהל םישמתשמל תרשפא

 ליבגהל םיצורשכ יתייעב אוה הז רבד .הלבטל

 שורדו דבלב ןוכדע לש בצמל שמתשמה תא

 .היעבה לע רבגתהל ידכ תונכת לש בר ףמאמ

 -קב עובקל ןתינ :הכופה היעב תמייק קייגמב

 לע) דובעל שמתשמל רתומ סיבצמ וליאב תול

 .(תמיוסמ הלבטב םי-₪1.40 ןומיס ידי

 ףיסוהל םגו ןכדעל רתומ שמתשמל םא ,םלוא

 ,הפסוה בצמל ןוכדע בצממ רבוע אוה רשאכ

 תפסוה רחאל קרו ,תומדוקה תורושה תומלענ

 -פא שי ,ןוכדע בצמל הרזחו תושדחַה תורושה

 שי ,םלוא .דחיב תורושה לכ תא ףנאדל /תוהש

 5.5 קייגמ לש אתיבה תואסריגב ךבכש וצל |

 השדח הרוש תחיתפ ידי לע תורוש ףיסוהל ןתיע

 -הל ילבמ תאזו ,תונשי תומושר ריתסהל ילבמ

 .םיוסמ הדובע בצמל שמתשמה תא'ליבג
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 םיצבק הנגמ תספדה ₪

 תא סיפדהל תנכתמל רשפאמ וניא 5

 065 ,סטפת[85-ה הנבמ תאו םיצבקה הנבמ

 תא סיפדהל תורשפא שי קייגמב 146805-הו

 הרורב הרוצב היצקילפאה לש םיביכרמה לכ

 שי ןיידע תוינכותה תספדהבש תורמל ,הפיקמו

 םתועמשמו םילמס ןיב תואוושה ךורעל ךרוצ

 ןפואב ןוכנ הז רבד .ןהינימל םילמסה תומישרב

 .קי'גמ תוינכות תנבהל עגונב יללכ

 תוינכותה תמירז ₪

 המישמ וא תינכות םיחתופ רשאכ ,קייגמב

 רובעל גאודש ימינפ ןונגנמ שי ,יהווצאי בצמב

 ירחא דחא ,רחבנה ץבוקב תומושרה לכ לע

 לש םייטרדנטסה םינונגנמה תא רשפאמו ,ינשה

 קלח איה וז הנוכת .ו/וז8, ₪0, :08 - תואלול

 ןיא 46685-ב .קייגמ לש עונמה הנוכמש הממ

 .הזכ ןונגנמ

 -הל ןתינ ,א66855-ב המירז לע טולשל ידכ

 ,הלש תדחוימה תונוכתה תפשב שמתש

 דובעל ןתינ ללוחמה תמרבו 606858 56

 -מה תושרל א/א6805-ה ילכ .א/ג6805 םע

 דוביעה תמרל םיעיגמ םניא 866₪58-ב תנכת

 תניחבמ ןהו תויורשפא תניחבמ ןה קייגמ לש

 -וקפ ידי לע בוק תריחב ,לשמל .עוציב תוליעי

 \בוקה תא חתופ ,אוג6א0 לש 0קמאת0מאו תד

 .ישארה חתפמה ןוימ יפל הנושארה המושרה לע

 -מו תנכתמה תוירחאב אוה האלול לש ןונגנמ

 סע אטח\(ג0ז0 תדוקפ תלעפה ידי: לע עצבת

 ידי לע תומושר ןיב הרבעהו והשלכ סויס יאנת

 .תנכתמה תוירחאב ןה םגש ,תודחוימ תודוקפ

 תדוקפל תמגרותמ קי'גמב האלול ךותב האלול

 לש המושר ירחא הווצא-תינכות/המישמ עצב

 הטושפ דואמ הלועפ - הווצא-תינכות/ תמישמ

 460₪88-ב ,ןכל .תוניחבה לכמ םושייל הלקו

 תותיפ ןמז רתוי תשרוד הזכ ןונגנמ תביתכ

 .עוציבה תויורשפא תניחבמ םיצוליא סימייקו

 ,460855 84510-ב תינכות ןבומכ בותכל רשפא

 םימושיי ללוחמ לש יטרדנטס ןורתפ והז םלוא

 תמרב אשונל ןורתפ ןתונ קייגמש דועב ,3 רוד

 .4 רוד

 תואיגש יופינ ₪

 למס תטמשה ןוגכ ,קייגמב תיסיסב תועט

 .05-ל הרזחב 0645₪4-ל םורגל הלוכי ,םיוסמ

 הלא תויעב לע הלוע קייגמ לש 686א58-ה

 וליעפהל תוירחאה לבא ,תינכותה תצרה ינפל

 דע העפות ןיא 4668585-ב .שמתשמה לע איה

 .הציר ןמזב וליפא תיטסרד ךכ ידכ

 -יגש יופינ ילכ לש ןורסחה דואמ טלוב קייגמב

 == תושיגנ וא םימסק

 ידכ 84768 תומישמב דחוימב ,(כ0ְ680) תוא

 תונבל תנכתמה לע ,המירוה יבלש רחא בוקעל

 -דה תללוכה ,תרתלואמ 6 תביבס ומצעל

 תינכותל האירקו ךסמה לע תוינמו .תוספ

 תא רוצעל הדיקפתש ,תודוקפה בוה ןיב 'ןתמהי

 לש םייניבה יכרע תא קודבל תנמ לע המירזה

 .תודשה

 -ותב .קוזחתל השקו בר ןמז שרוד הזכ ךילהת

 -למ סונמ ןיא ,דואמ תוכבוסמ 8/1014 תוטנכ

 לע ,תאזכ הביבס תריצי ןמז ריחמ תא סלש

 -שב תומיאהו הלבקה תוקידב תא רובעל תנמ

 סט8ט6 ילכ שי 460885-ל תאז תמועל .םול

 אוג680 תצרה תורשפא ןוגכ ,ללוחמב םינבומ

 המירזה לש בלש לכ תקידבל 5787 א/וססם-ב

 .ופוגל

 בוציע - 002 יללכ םושיי ₪
 םיטקיבוא החנומ

 לע ססובמה ילכ אוה קייגמ םימושייה ללוחמ

 לע .ילרודצורפ תונכתו בוציע ,חותינ תונורקע

 ןיב תטלחומ הדרפה תמייק הלא תונורקע יפ

 תוינכותה ןיבו (םיצבקב םיבשויה) םינותנה

 ,הזכ רשק אלל םג .םהילע םילעופה םיעוראהו

 -וצב תוינכות תביתכ רשפאל יונב וניא ללוחמה

 ויהי א ץבוקל תוסחייתמה תוינכותה לכש הר

 -יי לש וז (תינרשפ) המר םג רמולכ .ץ תינכותב

 -יי .קי'גמב סושייל הלק הניא 000 תרות סוש

 תוינכות המכו המכ לש המישמ-תתבש ןכת

 .א <בוקל סחייתהל ךרוצ היהי

 רידגהל אוה קייגמב תושעל ןתינש דיחיה רבדה

 -לו ,תדרפנ תינכותכ בוקל הנופה המישמ לכ

 תוינכותה תמישרב ולאה תוינכותה לכ תא בק

 יעוריא" תרתוכ תחת המישרה לש דחא עטקב

 -כו יתוכאלמ אוה הזכ דעצש ןבומכ ."א ץבוק

 האצותכ ,תונכת ןמז לש הלודג יד הרוקתב ךור

 -מש ,תויאמצע תוינכותל םירטמרפ תרבעהמ

 אוה םתירוגלאה תמירז תניחבמ יעבטה ןמוק

 תאז לכב םיצור סא) .תרחא תינכותב המישמכ

 תוינפה לכ תא תללוכה תחא תינכות רידגהל

 תמישמ וב רשא ץע רידגהל ןתינ ,םיוסמ ץבוקל

 ךכ ידי לעו םירטמרפ לש המישר תלבקמ באה

 .המיא תמה המישמ-תתל הנופ

 םירטמרפ ''וליאב'' מ

 דצמ תומכחתה הברה שורדי הזכ בצמ םלוא

 -וסמ םירטמרפ ריבעהל ךרוצה לשב תנכתמה

 ךרוצ םג ןכתיי .תונוש תושירד רובע םינוש םיג

 -של תנמ לע פטאואוצ קץ \אושד ₪5 ריבעהל
 ,ליינה תינכותה םע קשממה תודיחא לע רומ
 הטושפה השיגה לובג תא סירבוע רבכש רורבו
 תביתכ ןמזב תנכתמה תא תוחנהל הרומאה

 .(תינכותה



 -לו טקיבואל תוסחייתה ןיא 466855-ב םג

 הדיחי לאכ טקיבואה לע םילעופה םיעורא

 רפסמ תויהל םילוכ: םיוסמ \בוקל .תחא

 ת08א-מ לעפומ דחא לכ רשאכ ,5

 לש בצמ רוציל ןתינ טלחהב ,סלוא .וחא

 סיעוהאה לכ תא וכותב בקמה דחא 0

 -עב עצבתמ הז רבד .םיוסמ בוק לע םילעופה

 ךותב א680 080005 | תריצי תרז

 -פה תואצמנ 68007 לכב רשאכ ,א//680-ה

 יבגל תיפיצפס המישמל תויטנבלרה תולוע

 לבקת םיוסמ בוק לע הלועפל הינפ לכ .<בוקה

 תא ןיא 46055-ב .אוגסזס.א₪80ז00א לש הרוצ

 תויוסחיתה ריאשהל יקייגמב םייקה ץוליאה

 רידגהל ןתינ ,ןכל .תונוש תוינכותב ץבוק ותואל

 א(ג680 ,(בוק גוסמ יטקיבוא' לכ רובע תולקב

 ותוא לע תולועפה לכ תא ללוכה דיחיו דחא

 תורישי רושק וניא /8680-ה ,סנמא .טקיבוא

 סלוא ,005 יללכ םישרודש יפכ בוקה לא

 .הטשפה לש תמיוסמ המר סשייל תוחפל ןתינ

 האוושה סוכיס ₪

 רישע ןווגממ הנהנ 466855 סימושיה ללוחמ

 -סמ בוציעל םימישרמ םילכ רקיעבו ,םילכ לש

 ,תונולח איה ולש חותיפה תביבסש ןוויכמ .םיכ

 רשפא .ךכב םיכורכה תונורתיה לכמ הנהנ אוה

 יללכל המאתה לש תמיוסמ המרל עיגהל םג

 -ומ וא חותיפ ןמז לש ריחמ םלשל ילבמ 002

 -יקה רסוח ,תאז תמועל .תונכתב תפסונ תובכר

 עגופ ,םינוש תומוקמב תודש תומש ןיב תוירוש

 -ותנ ידסמ לוהינו בוציעל ילככ ודמעמב דואמ

 סינותנה תמירז לוהינב תיסחיה תולבגומה .םינ

 םירקמב קקדזהל ךרוצהו ,א/86₪05 ידי לע

 ונורשכ לע ביעמ 3 רודמ תונכת תפשל םיבר

 .א'ינע תוכרעמ חותיפל 4 רודמ יביטקפא ילככ

 תושימג תניחבמ קזח ןורתי ןיידע שי קי'גמל

 .דוביע תמצועו

 תויצקילפא תריציב טלוב 46068585 לש ונורתי

 חרכהב וניאש שמתשמ ידי לע תוטושפ דואמ

 \עוחשסאפ תביבס תחת דובעל ןיינועמה ,תנכתמ

 תונמוימ תושרודה רתוי תוכבוסמ תוכרעמל

 ,קייגמב שמתשהל \למומ ,תלטובמ אל תונכת

 םיליעי חותיפ ילכמ תונהל ןתינ ותועצמאב

 .םיריהמ הבוגת ינמזו רתוי

 -סמ םישיחממ רמאמה תא םיוולמה םיפרגה
 ביכרה לש תושיגרה תא םיגיצמ םה .וז הנק
 ייהטושפ"י :הצק יבצמ ינשב "היצקילפאה גוסיי
 גוס תוכיא ןוירטירקה תרגסמב) .ייתבכרומייו
 תנכות לש הטלחהה עב עופומש יפכ ,חותיפה
 -שמ תא ןמסמ יקפואה ריצה .(8057600ו66-ה
 הטלחהה ץע תמועל הז ביפר לש ללקושמה ולק
 תחא לכש יסחיה ןויצה אוה יכנאה ריצה .ולוב-

= 

 תושיגנ וא םימסק

 הססמצפ

 חסנ6 5

 100 לקשמ

 וחסזש 5

 יי בב

 60 לס 100 לקשמ

 םטצזסהס1םפ (+מ> 1.20 ---- -- .תוטלחתה תלבתב עוישט- 1955 םיבשתמ ויטו

 סינויצל תנתינ תופידעה .הלביק תונכותהמ

 -ישה ךרע תא תעבקש רחאל .רתוי םיהובג

 -וקנ התואב קודב ,ךלש םושיל םיאתמה לולק

 -עה תא ןתית ולו רתוי הובג ףרג הזיא הד

 תושירדש לככ ,תוארל ןתינש יפכ .ךתפד

 -ירז לוהינב ךרוצ אלל ,רתוי תוטושפ חותיפה

 שמתשהל רתוי ץלמומ ךכ ,יתועמשמ המ

 ףרגה תואצות יפ לע המוד הרוצב .406855-ב

 -ומ היצקילפא גוס" ביכרה תושיגר חותינ

 -יפל .46655-ב רוחבל הקדצה ןיא ,"תבכר

 .תובכרומ תוכרעמ חות

 ךרועה תרעה ₪

 לש לולקישה ,רמאמל החיתפב ןייוצש יפכ
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 ה
 םי ל חמ תריח

 ןויצ
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 סם

 ללקושמ ילקשמ
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 ותעד תא גציימ תיסחיה ןתובישחו תונוכת

 -וא איה הקינכטה לבא .בתוכה לש תישיאה

 ךילהת תא רזחשל לוכי דחא לכו תילסרבינ

 .ולש ויתופדעה תא גצייתש הרוצב הריחבה

 סינוש לולקיש יכרע תעיבק יייע השענ רבדה

 -הל בושח דחוימב :.ןאכ העיפומה הלבטב

 לש םייסחיה תונורסחלו תונורתיל סחיית

 -מה םירטמרפלו \/וחטסש5 וא ₪05-ב הדובע

 םירטמרפל סחיב תנכתה תדובע לע םיעיפש

 .יפוסה שמתשמה תביבס לע םיעיפשמה

1 
 1993 'קוא לארשי 6



 םיטקסידהו תופטעמה תומ כ
 -וחב ינחלוש לע ורבטצהש

 -וקל יתעצה ,רוכזכ) ןורחאה שד

 אלמה דוקב סינינועמה םיאר

 הפטעמ ילא חולשל ,הנכותה לש

 -הה הבר יכ םידיעמ (טקסידו

 -בו תרושקתה םוחתב תוניינעת

 בותכל לוכי דחא לכש תוינכות

 .08816-ה תרזעב ומצעב

 תינכות גיצא יחכונה רמאמב

 -לט רפס תריצי תרשפאמה גויח

 רפסמל גויחו בשחוממ םינופ

 -עב .סדומה תועצמאב ןופלטה

 לע טעמ ריבסא וז תינכות תרז

 לופט ,םיצבקב שומיש תוקינכט

 טסקט תחילשו סישקמה חולב

 .םדומל

 תוינכות הברה ןנשיש תורמל

 קושב םסינגייחו םינותנ יסיסב

 יתטלחה |,ירחסמה | תונכתה

 תבוטל וזה הנכתה תא חתפל

 דומלל | םינינועמה | םיארוקה

 -לו תונכתב תויסיסב תוקינכט

 -וה אלל "תדבוע" הנכות לבק

 -ונ תונכות כיידב .תיפסכ האצ

 :תוירוגטק יתשמ תחאל תולפ

 תרשפאמ ןניאו תולוז ןהש וא

 -נה תגצה תרוצ ומכ תושימג

 תושימג תועיצמ ןהש וא ,םינות

 -צו תורקי ןה לבא תילמיסקמ

 סיקיפמש דע הברה דומלל ךיר

 הטושפ הנכותב רבודמשכ סג ,ןהמ תלעות

 .ןאכ תגצומה וזכ

 -דש לכ .הרקי הנניא ןאכ תגצומה הנכותה

 -מה 084816-ה לש יקוח קתוע אוה שור

 -ישה .6 וא 5 058 תליבח לכ סע תקפוס

 תומושרה ןיב העונתה ,טושפ הנכותב שומ

 לע השקה ,םיצחה ישקמ תרזעב תעצבתמ

 עיפומה רפסמה גויחל םורגת [פ] שקמ

 ןוכדע רשפאמ [8אַדמא] שקמ .המושרב

 סורגת [₪86] לע השקהו המושרה יינותנ

 לודומכ הבתכנ הנכותה .תינכותה סויסל

 -ייק הנכות לכל התפסוה רשפאמה יאמצע

 תופסונ תונוכת תללכהו חותיפ ךשמהו תמ

 .תויכוביס אלל

 םינותנ סיסב והמ

 -מה םינותנ לש רגאמ אוה סינותנ סיסב

 לוכי אשונה .םייוסמ אשונ לע עדימ ליכ

 תא וליכי סינותנהו קנב ןובשח תויהל

 ידכו םוכס ,העונתה גוס ,ןובשחה רפסמ
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 יטמוטוא ןגייחו םינופלט רפס

 ומ ווו
 יטמוטוא ןגייחו םינופלט רפס

 סדומה תרזעב

0 

 ןמטל דורד

 סדאה אוה אשונה ,ונלש תינכותבכ ,וא

 סה סינותנהו רשקתהל סינינועמ ונא וילא

 סיאשונ .ולש ןופלטה רפסמו םדאה סש

 תומוקמ ,םיעוריא תויהל םילוכי סיפסונ

 .סינותנ יסיסב ףאו

 -בק רפסמ וא ףבוקמ בכרומ סינותנ סיסב

 שומימ .קסידה לע תיזיפ םיאצמנה םסיצ

 -נה תרימש רשפאמ םיצבקב םסינותנ סיסב

 -עמ ןיב עדימה תרבעהו ןמז ךרואל סינות

 איה רתויב הטושפה אמגודה) תונוש תוכר

 קסידה ןמ קתעומ \בוקה - טקסיד תרזעב

 קתעומ רחא בשחמבו טקסיד לא חישקה

 .(חישקה קסידה לא טקסידה ןמ בוקה

 תא תוליכמה תומושרמ בכרומ בוק לכ

 טרפ תגציימ המושר לכ .אשונה לע עדימה

 םיעיפומה םיטרפה בקמ לכ ךותב דחא

 ותוא תומושרה לכל .םינותנה סיסבב

 לכ ונלש תינכותב .הנבמה ותואו ךרואה

 -מו ,םיטייב 45 לש ךרואב ןה תומושרה

 -פה סשה תא רדסה ותואב דימת תוליכ

 לש ןופלטה רפסמו החפשמה םסש ,יטר

 .סדאה

 רפסממ תבכרומ המושר לכ

 .תודש םיארקנה | םינייפאמ

 -ונה לע עדימ תסיפ אוה הדש

 -ומ םייוסמה הדשה רשאכ ,אש

 -רב םוקמה ותואב דימת עיפ

 המושרה ונלש המגודב .המוש

 םש :תודש שולשמ תבכרומ

 -לט רפסמ ,החפשמ םש ,יטרפ

 .ןופ

 הנכותב שומישה

 הלעפהל דואמ הטושפ הנכותה

 רשפא תורופס תוינש ךותבו

 -הב ההובג תונמוימ שוכרל

 -ותה תא ליעפהל ידכ .התלעפ

 לא התוא ןועטל שי  הנכ

 -עב התוא ץצירהלו (284516-ה

 םסתכפה סא .[541:ז ₪5 ] תרז

 שי םא5 ןבוקל הנכותה תא

 :שיקהל

 סואו005ד [/2]

 -אמ "/2" ילנויצפואה הנתשמה

 ורעב םדומה לש הלעפה רשפ

 -עב םוקמב 2 רפסמ תרושקת

 .(לדחמה תרירב) 1 רפסמ \ור

 -ושר 19 דע גיצמ הנכותה ךסמ

 -וט השולשל תוקלוחמה .תומ

 הרושב העיפומ המושר לכ .סיר

 -שה תשולשל תקלוחמו תדרפנ

 ךסמה שארבש תרתוכה .תוד

 לכב עיפומ הדש הזיא הרידגמ

 העיפומ ךסמה תיתחתב .רוט

 -פה םישקמה תא הגיצמה הרזע תרוש

 -שמ הטמלו הלעמל סיצחה ישקמ .םיליע

 תומושרה .תומושרה ןיב העונתל םישמ

 הטמ יפלכ העונתש ךכ תעבטב תורדגומ

 לא עונל ךכל סורגת הנורחאה המושרב

 הלעמ יפלכ העונת ךכו הנושארה המושרה

 לא עונל ןמסל סורגת הנושארה המושרב

 הנורחאה המושרה

 -של ידכ וא ,המושרל סינותנ ףיסוהל ידכ

 שקמ שיקהל שי ,םימייק םינותנ תונ

 לכ רובע םיטרפה תשקה .[םאפח]-ה

 ךסמה תיתחתב תעצבתמ הדשו הדש

 .הדשה תא הוולמ המיאתמ תרתוכ רשאכ

 תטילק ,הנכותה ךוביסל סורגל אל ידכב

 הדוקפה תרזעב תעצבתמ הדשל סינותנה

 .08516-ה לש אקט

 י"ע עצבתמ שקובמ רפסמה לא גויח

 -הש עגרמו [6] וא [2] תואה לע השקה

 תרפופשה תא םירהל םכילע ליחתמ גויה

 תוכחלו תוינש שמח ךותב ןופלטה לש

 ךותב סא .םכתיינפל הנעי ינשה דצהש

 ,תרפופשה תא םימירמ םכניא תוינש שמח
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 -הו תרושקתה ץורע תא תרגוס הנכותה

 .קספומ רשק

 ,הדשל םישיקמ סתאש ןופלטה רפסמ תא

 םישיקמ םתייהש ומכ קוידב שיקהל שי

 -ותה .ינדי ןפואב םיגייחמ סתייה ול ותוא

 -מו הזה ןופלטה רפסמ תא תחקול הנכ

 -ומה לא אוהש תומכ קוידב ותוא הריבע

 .םד

 סינותנה סיסב ןונכת

 -יצמ 0848816 ,םינותנ סיסב רידגהל ידכ

 הדוקפ תרזעב הרדגה :תוטיש יתש הע

 תדוקפ .ץץקמ-ה הנתשמו תופס

 וילאש (8טתסממ) ץצוח תרצוי [81.פ-ה

 -וקפ .קסידה לא וא ןמ סינותנה םירבעומ

 תא אלו תודשה ךרוא תא הרידגמ וז הד

 ופופ יייע םירדגומה תודשה לכ .םגוס

 -חמ - 5781א0) סייתזורחמ תויהל םיבייח

 תמגוד ,םיוות תרדיס איה תזור

 -שב םג שמתשהל ידכ .(טסקט

 -גמ לע רבגתהלו סיירפסמ תוד

 םיכרע ךופהל םיבייח וז הלב

 יייע ךפיהלו תזורחמל סירפסמ

 רבד סצא8-ו אואא5 תויצקנופה

 .תינכותה יעוציב לע עיפשמה

 ךצקמ תרזעב תודש תרדגה

 -יט רידגהל השעמל תרשפאמ

 גוסמ הנתשמ לש שדח סופ

 םיגוסמ םירבא ליכמה המושר

 -ושפ הנכותה הז ןפואב .סינוש

 -כו האירק תרשפאמו רתוי הט

 םג ומכ תומושר לש הבית

 החונ הרוצב ,תודשב לופט

 השעמל ןיא ונלש הנכותב .הנבהל הלקו

 -שה לכו תויה ךיצקמ-ל ₪181. ןיב לדבה

 -הל יתרחב םלוא ,םייתזורחמ סה תוד

 -יצי ןפוא תא םיגדהל ידכ ד קמ-ב שמתש

 תוליעפ תנבה לע לקהל ידכו המושרה תר

 .הנכותה

 םינותנל השיג

 תוינורקע תוטיש שולש העיצמ 6

 םיצבקב םינסחואמה םינותנה לא השיגל
 השיגו תיארקא השיג ,תיתרדיס השיג -

 תחיתפ תעב עבקנ השיגה גוס .תיראינב

 ראשנ <בוקהש ןמז לכ עובק אוהו בוקה
 וחתופל ןתינ בוקה תהגס רחאל .חותפ
 -וו שי הטיש לכל .תרחא הטישב בוש
 -תב טרופמכ תונוש תויורשפאו תויצאיר

 ךכב קוסעא אל סלוא ,הדוקפ לכ לש ריבח
 .התע

 -קנ םינותנל השיגל הנושארה הטישה %

 לכ .איה ןכ המשכו תיתרדיס השיג תאר

 ןפואב תעצבתמ קסידל האירק וא הביתכ

 -הל ידכו ,ןותנ רחא ןותנ רמולכ ,יתרדיס

 לע רובעל שי ףבוקב םיוסמ ןותנ לא עיג

 דנה .אבוקב וינפל סיאצמנה םינותנה לכ

 ,דירפמ ות יייע םהיניב םידרפומ םינות

 יייע תמייתסמ המושר לכו , קיספ כיידב

 -ואל המוד וז השיג .[08]+[1.5]- הרוש ףוס

 לש עיגהל ידכ .תטלקב לפטמ פייט וב ופ

 בוקב) תטלקה תא ץירהל שי םיוסמ ריש

 .שקובמה םוקמה דע (המידק קר רשפא

 תויורשפא שולש ןנשי תיתרדיסה השיגב

 :הנשמ

 קרו ךא תרשפאמ - 0ק5א ח08 סט דץ

 האירק תורשפא אללו ץבוקה לא הביתכ

 ,ותחיתפ תעב םייק אל ץבוקה סא .ונממ

 רבכ בוקה סא םסלוא ,שדח ץבוק רצונ

 \בוקה תא תרצוי 084510-הש ירה םייק

 -נה לכש ךכ ,ספאל ולדוג יוניש יייע שדחמ

 ,יאמצע לודומכ הבתכנ הנכותה

 לכל התפסוה רשפאמה

 חותיפ ךשמהו תמייק הנכות
 תופסונ תונוכת תללכהו

 תויכוביס אלל

 .סיקחמנ צבוקב ויהש סינות

 הרושק וז הדוקפ - סקםא ם0א אקץקץםאעס

 -וה תרשפאמ איהו תמדוקה הדוקפה לא

 \בוקה רשאכ .בוקה לא םינותנ לש הפס

 ,("ףרצ") אץקמאע לש וז ךרדב חתפנ

 -חה םסינותנה לכ תא בותכי 088516-ה

 -שי וז ךרדבו םייקה בוקה ףוסב סישד

 אל בוקה סא .םימייקה םינותנה לכ ורמ

 .שדח ץבוק רצווי ותחיתפ תעב סייק

 סינותנ אורקל ידכ - סקמא 08 ואשטד

 <בוקה .וז ךרדב וחתופל שי ץבוקה ןמ

 תעדוה לבקתת תרחא םייק תויהל בייח

 -אמ וז ךרד "אצמנ אל בוקה" - האיגש

 הליחתמה ,דבלב סינותנ תאירק תרשפ

 ןותנ לא עיגהל ידכ .ףבוקה תליחתב

 םינותנה לכ ךרד רובעל שי בוקב םיוסמ

 .וינפל

 איה םינותנה לא השיגב הינשה הטישה +

 תושימג העיצמ איהו תיארקאה השיגה

 -וקה השיגה ינפ לע םינותנב לופטה ךרדב

 יי

 תיארקא השיגב ץבוק חתפנ רשאכ .תמד

 תא שי םינותנה לכלש החינמ 084516-ה

 -ואה ותואב ןה תומושרה לכ) לדוג ותוא

 ומוקימ תא בשחל רשפא הז ןפואב .(ךר

 בותכל וא אורקל שקבלו ץבוקב ןותנ לש

 -תל הלושמ וז ךרד .דבלב סוקמ ותואל

 םיוסמ ריש לע עיגהל רשפא ובש ,טילק

 -הו םירישה ראש ןיב ומוקימ תעידי יייע

 .סוקמ ותוא לא תורישי ארוקה שארה תזז

 לא בותכל וא אורקל רשפא ונלש הנכותב

 המושרה רפסמ ןויצ יייע תמייוסמ המושר

 עיגת 085816 .057/007  תארוה דבלב

 .המושרה ךרוא יפל יוצרה סוקמה לא

 - תיארקא השיגב בוקה תחיתפל אמגוד

 :צבוקה תחיתפ תעב עבקנ המושרה ךרוא

 סקמא *סטצ.וטפ" סח = אססאו 45 91

 1.םא=[.םא (1(608))

 -יבה השיגה איה תישילשה הטישה %

 תושימג תרשפאמ איהו תיראנ

 הביתכב וא האירקב תיברימ

 העיצמ 083816-ה .ץבוקה לא

 ,5855א ומכ ,תויצקנופ רפסמ

 ,\בוקב סוקמ לכ לא עיגהל ידכ

 המושר ךרוא לש הלבגמ אלל

 -נה ןיב החישק הדרפה וא עובק

 םאמ בוק רדשל ידכ .םינות

 וא ,רחא בשחמ לא םדומה ךרד

 סוקממ בוקה תא קיתעהל ידכ

 007צ-ה תדוקפ ומכ ,םוקמל

 תא חותפל סיבייח ,כ05-ה לש

 אורקל ,תיראניב השיגב בוקה

 -הב היוצרה םינותנה תומכ תא

 ,יונפה ןורכיזה תולבגמל סאת

 -כל המוד ןפואבו תרושקתה לוקוטורפ וא

 .הרזחב ובת

 םינותנה סיסב תריצי

 ךצק5 תרזעב המושרה תא ונרדגהש רחאל

 לא ךצקץפמ-ה הנבמ לש המשה עצבל שי

 התואב .כ1א| תדוקפ תרזעב שדח הנתשמ

 סירבא 19 לש ךרעמ רדגוה םג תונמדזהה

 -רה ןכות לש הריהמ הגצה רשפאל מייע

 .תומוש

 ךצקמ ו[חו0

 אגחוט 45 5181א0 * 5

 1.אגחס 45 57810 * 5

 ץווסח6 45 51781%0 * 5

 םאפ דצקמ

 ספואו טפו (19) 45 (5ו[חז0

 יאו ההד ההדדי
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 תינכותה דוק טוריפ

 .ןמטל רורד - תוושקתו הנכות תוכרעמ תלכת .תורומש תויוכזה לכ (6)

 ךצקעפמ 0050 '--- תוקלה תמושר תרדגה
 קאבתס 25 5781א6 * 5

 תםאבחת6 5 5781א6 * 5
 תתסתפ 25 5781א6 * 5

 םאפ עצפמ

 םזא 19(0055) 6 0ט881ת%0 '--- ךרעמל המושר תמשה

 21ת824% = "[2]-כ181. [₪תס6ע]-8616 1:6. [250]-0816. [טק/60%ת]-תסטס"

 21ת624% = 21ת624% + 80(08%)52 - ןשא(21ת624%))

 11ת625% = "ס1ת00587 ע1.0 . 600עמ14ת56 (6) 1993 םעסע 18%6ת8הת"

 6סתקסמ6ס% = "60%81:" '---1 רפסמ תוושקת ורע = לדחמ תרוירב

 ךע 1א5עא(ס0אאגאספ, "/2") עחפא '--- הדוקפה תרושב "/2" שקוה סא

 00תססעסְפ = "602:" 2 2 ופסמל תרוושקתה ורע תא הנש
 סאפ זע

1 ,7 00008 

 165 *--- ךסמה תא הקנ

 106תע8 1, 1: עת1אע 57ת1א80(0%, "="
 ת00גע6 3, 1: קתתזאת 0, :

 ( '--- םייקפוא םיווק רייצ
) 
 100תעמ 23, 1: קתזאע 57א1א80(6%, "=")

 2ק0א 1 = 2 70 2 '--- םייכנא םיווק רייצ

 10098 ג, 1: עתזאצ "["
 10078 :, 80: קתנאצ "["

 אפאצ ג

 106278 3, 1: קתצאצ ";": 206078 3, 80: תתנאצ "1": ---'  תרגסמ תוניפ םלשה

 100תעפ 1, 1: עתזאע "[ק 1206תע8 1, 80: קתזאצע ד

 1060תע8 23, 1: קתנאל "5": 0028 23, 80: עתזאש 91"
1 , 60008 

 ע00תע8 2, 2: עתזאע "ק1מ55 אהתס"
 200תע6 2, 21: קתזאל "12856 אהתס"

 100ת78 2, 41: קתזאע "עתתסת6 אטתמסצ"
 200278 25, 1: קתזאע 55;

60008 7, 1 
 10626 24, 1: קתזאת

 ספפא "00ט56.660" ע0ה תתאססא 58 %1 תפא = םשא(1(606₪56)) '--- ץבוק חתפ

 1ע 20ת(1) = 0 "?אפא '--- םייק אל ץבוקה םא

 קסהת ע = 1 90 9 ָ המושר לכ וובע
 1(6055).קאהת6 = 52ת15(08%)
 1(6056).םאהת6 = 15(08%)52)
 1(6₪5%).קתסת6 = 15(08%)52)

 קטע %1, 1, 1(0₪56) : הקיר המושר רומש
 אטאצ +

 םאפ זש

 קסת 1 = 1 20 9 '--- םייק בוקה סא
 627 %1, 1, 1(0056) : המושר ארק

 10078 1 + 3, 2: קתזאלע 1(00586).תאהתשס

 10678 ג + 3, 21: קתזאע 1(005%5) אהח6

 200ת28 ג + 3, 41: עקתזאע 1(0056) .תתסמ6
 אטאצ 1

 תססאטת = 1: 0866 = 1
 פס

 00008 7, 1 '---ליגר עבצב תמדוק המושר גצה
 1200תע98 0866 + 3, 2: עתנאל 0860(0056) .תאהח6ש
 ת06תע98 0860 + 3, 21: עתזאע 0380(0₪56) .1ואהתס
 100תש78 0ת60 + 3, 41: קתזאע 0860(0₪55) .קתסת6ש

 < ךשמה
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 גרמני

 לע ףבוקה תא תחתופ 0קפ8א הדוקפה

 -והו "םירבעומה םינותנל םאתהב קסידה

 .\בוקה לדוג תא הריזחמ 1.05 היצקנופ

 תומושרה רפסמ תא םג גציימ ץבוקה לדוג

 תויה .אאאפסאו-כ חתפנ ףבוקה רשאכ

 תקולחש ירה עובק ךרוא שי המושר לכלש

 תא ןתי המושרה ךרואב ץבוקה לדוג

 :%בוקב תומושרה רפסמ

 תפסאטאו = 1.05 (1) /1.םא(סטפו(1))

 ידכ 105-ה תייצקנופב שמתשהל רשפא

 בוקה רשאָב .םייק בוקה סאה קודבל

 היצקנופה ריזחת םייק ונניא שקובמה

 המוקע ךרד איה וז .ספא לש ךרע 0%

 ,םייק אל בוקה סאש ןוויכמ ,תצקמב

 היהי ולדוגו הקידבה תעב רצונ שדח \בוק

 לש תירחסמה הסריגב שמתשמש ימ !ספא

 המיאתמ הקיספב רזעהל לוכי (0084516-ה

 ותוא רוציל ילבמ בוק תוחכונ תולגל ידכ

 -סמ ויהי םא) .םייק וניא אוהש הרקמב

 -מה הסריגב םסישמתשמ לש תובוגת קיפ

 -מב תוקיספה אשונל םג סחייתא ,תירחס

 .(רחא רמא

 -יימ תינכותה ,ןיידע םייק אל בוקה סא

 תומושר 19 לש הביתכ יייע הזכ בוק תרצ

 תינכותה דוקפת לע לקהל מייע ,תוקיר

 תרציימ התייה אל תינכותה ול .ךשמהב

 קודבל ךרוצ היה ,"תויבטקיפ" תומושר

 .סאתהב הב לפטלו תמייק המושרה סאה

 תומושרה תוארקנ חתפנ בוקהש רחאל

 תסנכנ תעכ .ךסמה לע תוגצומו ךרעמה לא

 תא תקדובה תידימת האלול לא הנכותה

 האלולה .םאתהב הביגמו םישקמה חול

 .[₪56] שקמ לע השקה יייע תמייתסמ

 ךסמ רויצ

 ךסמה עבצ עבקנ סינתשמה תמשה רחאל

 ,6008-ה תדוקפ תרזעב לוחכ לע ןבלכ

 שדח יקנ ךסמ עיפומו קחמנ םדוקה ךסמה

 תעבוק םג וז הדוקפ .015-ה תודוקפ יייע

 .ךסמה לש עקרה עבצ תא

 םירייוצמ ךמסמה לש סייקפואה סיווקה

 . ץאואד 5781805 (80,"=י) תדוקפ יייע

 80 לש ךרואב יקפוא וק תחתומ וז הדוקפ
 םיפידעמ סתא סא ."=" ותה תרזעב סיוות

 .הזה ותה תא ופילחה תרחא תרגסמ

 האלול תרזעב סירייוצמ סייכנאה םיווקה
 הדומעבו הרושב "*!ו" ותה תא תרייצמה
 סאו תיטיא איה וז הלועפ .םימיאתמה
 ןפואב בשחמה תוליעפ בצק תא וטיאת
 רויצב ןיחבהל ולכות והשלכ יתוכאלמ
 תוניפ תומלשומ ףוסבל .םייכנאה םיווקה

 .םימיאתמה םסיוותה רויצ יייע תרגסמה

 ייל נפ



 הרזע תרוש ,תודשה םוקמ תא הרידגמה

 סםדוקפתו םיליעפה םישקמה תא תטרפמה

 .תויוכז תעדוה תספדומ הנותחתה הרושבו

 רפסמה גויח

 -כו תידימת האלולב קדבנ סישקמה חול

 ךילהת לעפומ [פ] שקמה שקומ רשא

 רפסמ ,ידמל טושפ אוה הז ךילהת .גויחה

 הדשה יי"ע המושרה ןמ חקלנ ןופלטה

 רפסמל ןימימ םיחוור סנשי סא .ץוסאמ

 . חדח!א|8 היצקנופה יייע םידרומ סה

 ,"אדיסדיי גויחה דוק ףסוותמ ןכומה הדשל

 האלמה תזורחמהו חתפנ תרושקתה ץורע

 -פל הליחתמ הז עגרמ .םדומה לא תמרזומ

 רחאלו תוינש שמח תרפוסה האלול לוע

 תוריהמל .תרושקתה ץורע תא תרגוס ןכמ

 תובישח ןיא תרושקתה ורע חתפנ הב

 .וילא סרזומ ןופלטה רפסמ קרש תויה

 רשפאל הדעונ ךסמה לע תגצומה העדוהה

 תריגס יפל ןופלטה תרפופש תא םירהל ךל

 ןופלטה לעש בל סיש .תרושקתה ץורע

 -הל לכותש מייע םדומה לא רבוחמ תויהל

 גייח םדומהש רחאל החישה תא ךישמ

 .ךרובע

 המושרל םינותנ תסנכה

 ייע תעצבתמ המושרל םינותנה תסנכה

 -הש רחאל !ואקטד-ה תייצקנופל האירק

 תרשפאמ וז הייצקנופ .[םאדפמ] לע תשק

 -ימת אללו סעפ לכב דחא הדש לש הכירע

 -נה תשקה סויסב .תירבעב תיטמוטוא הכ

 [ םאדפח] בוש שיקהל שי הדשל םינות

 .אבה הדשה לא רובעל מייע

 םירופיש

 -נכ תשמשמ ע1א10057 גויחה תינכות

 -הב תרפושמ הנכותל הבוט הלחתה תדוק

 ןמ קלח .תונוכתב האלמו תחפונמ ,הבר

 :םה תינכותב סינכהל רשפאש סירופישה

 תודש לולכיש ךכ המושרה הנבמ תבחרה 1

 .ידכו דוקימ ,תבותכ ומכ םיפסונ

 .תירבע הכימת תפסוה .2

 .תומושר לש רתוי לודג רפסמב לופיט .3

 תריציו תמייוסמ המושר רתאל תורשפא .4

 ןפואב תומושר שופיח סשל סקדניא ץבוק

 .ריהמ

 םינותנה סיסב תספדהל תורשפא 5

 .(תוקבדמ)

 סירופיש םיפיסומה םיארוק םא חמשא
 ףתשל לכונש ידכ ,ךכ לע יל ועידוי הנכותב
 .רתוי תובוט תוינכותב םיארוקה ראש תא

2-4 

 ; "1תסטס קגעפס אאת6:", 36(0₪55סאטת) .תאהת6

 ; "1תסטס 285% אהתס:", 0056( ת60אטה) . אס

 .תתסח6ס

 ןכה

 תתפ

 יטמוטוא ןגייחו םינופלט רפס

 זה

 (ךשמה) תינכותה דוק טוריפ

 7 י--- תיתכונה המושרה תא עבצ

 2: קתזאצ 0056( 360אטת) .תאהתס
 21: קתדאע 360(0055אטת) . אהזוס
 41: קאנאצ 005%(תססאטת) .תתסת6

,1 00208 

 106ת78 תפסאטת + 3,
 1006תע28 תפסאטת + 3,
 106תע8 תפסאטת + 3,

 סס08 7, 1
 םס '--- םישקמה חתול תקידבל האולול

 85% = זאאפםצפ

 שקמ תשקהל דע
(50)8%8 = 

 1009 טאע1מם 8פ <> ""
8 

500807 655 8 

 658 0 יטרדנטס אל שקמ
 8 = ג81681%(50(ֶפ, 1))

8 658 500807 

 6258 80 '60את'--- הטמל ץח
 ךע תססאטת < 19 ץאחפא

 0860 = תססאטת
 תססאטת = תפסאטת + 1

|( | 
9 = 0860 

 תספסאטת
 סאפ עת

 655 72 'וס
 1ע תססאטת > 1 ץאפא

 0860 = תססאטת
 תססאטת = תססאטת - 1

₪ 

1 = 0866 
 תססאטת = 9

 םאפ 18

 םאס 502

 658 13 '6תפסע
7 6008 

 120028 24, 1: קתזאע 52ת80(09%) ;

 10678 24, 2: 1אקטסצ

 206תע8 תפסאטת + 3, 2: קתזאַ 0056( 360אטת) . אהוס

 100תע8 24, 1: קתזאע 80(5268%);
 100ת78 24, 2: ךאפסצ

 20075 תפסאטת + 3, 21: קתזאצ 056( 360אטת) . אּהתס

 10678 24, 1: קתזאצ 52ג80(085);
 120028 24, 2: ךאקשטע ; "1תסטס תתסתפ אטתמ6ע:", 860(0056אטה)

 10078 תפסאטת + 3, 41: קת]אצ 2(0056ת60אטת) .תתסתש
 602008 7, 1: 20028 24, 1: תתצאשע 8

 קטע %1, תפסאטת, 2360(0₪56אטת)
1 ,7 00008 
6 27 058 

1 058 
 םאס

 כ הלשמל אח

 '--- [םתפשמ] שקמ

 --- [8580] שקמ

 6תפפשפ 8 '--- 6 וא 5 שקמ
7 60008 

 1815 = "תצפע" + הא1ה1%א3606(005%(%5אטה) .תתסת6)
 '--- םדומל הדוקפה תא

 קסא תתאפסא 5 2
 '--- תרושקת ורע

 סקמא 6סתקסמ68 + "2400,א,8,1"

 100תעמ 24, 1: קת1אע 52ג80(058);
 10678 24, 1: עתזאע "כ1811ת6 ";

 ע06תצפ 24, 30: קתזאע "216% טק םת6 קתסתס" ;
 קתזאל %2, 181% '--- םדומל הדוקפה תא רבעה

 ם! = זאפה
 םס ּ
 1ס6תלפ 24, 10: קתזאל 57ת1א1(0%א1?(2אפת - 6!), 7

 תסספ סטאענמ ץנאמת > 6! + 5 '--- תוינש 5 הכח
2 00058 

 00008 7, 1: תססתלמ 24, 1: קאזאת 2
 םאפ 509

00 

 < ךשמה

125 
 993 'קוא לארשי ץ6

 -ר רו וו



 ה-7" /₪/₪₪ש₪ש[₪[₪[₪[ש[₪-₪=- ה

 / הקלו קה רוקייר ירת הא יטמוטוא ןגייחו םינופלט רפס

 םיששמתועמה דוג'א
 םייועיא םיבועחמב

 לארשיב
 רוצייהו הדובעה ןוירבל ןוכמה דיל

 זז
 (ךשמה) תינכותה דוק טוריפ

 םישדוחב ןיינע-תוצובק ישגפמ

 רבמבונ/רבוטקוא

 0ו6%15-ב םימדקתמ םישומיש %

 רגרבנדיורפ ןועמש
 רפסה י"פע תינכות -- יאלקח םוילא תאמ - סואכ"

 םירצוי תוכז יייע תנגומ וז הנכות ליגרכ

 הבלשל רתומו הקתעהב תרתומ סלוא

 סולשת הבגי אלש דבלבו תורחא תונכותב

 .תאז רובע

 -שי הנכותה לש אלמה דוקב סיניינועמה

 רשפא) טקסידל הפטעמ ,קיר טקסיד וחל

 תאשונו תלייובמ ,(ראוד ףינסב תונקל

 -בש םיארוק .הפטעמה תרזחהל תבותכ

 דוק תא יידירוהייל םילוכי סדומ סתושר

 ץגח\ סא לא ורשקתיש ךכ יייע הנכותה

 תא ונווכ (!דבלב לוח ימיב לעופה) 5

 ןופלטל וגייחו 2400, א, 8,1-ל | םדומה

 םשה תחת עיפומ דוקה .02-96|] 2

26 
 ₪ 6 1993 'קוא לארשו ץ

 רבוטקואל 26-ו 19 ,12-ב 6
 קתנאע "עעצ:

 ו קעתזאע "םת1בעָסס א 5
 סדק תינחלוש ו ה ל --

 דעלג יבור קאזאת 0 .4 .59"
 רבמבונל 23-ו 16 ,9 ,2-ב קחזאע

 ךאקסע "שת13ָססתסתס (320-320000) [0 60 6%א15]: "; 6ת
 . 18 6ת = 0 ץחפא םאפס

 \ מ ל תצובק 4 ךאקסטצ "א-תסטסתסת6ש (0 - 0.9999): "; את

 0816-מ ביתנ רימא ,17.10-ב 1אקסלצ "צ-תסטסתפתס (0 - 0.9999): "; ץח
 םישילאמ רנבא דוהא ,21.11-ב 50ת88א 3

1- 5288 0 10 319 = 1 08 

 תוימוקמ תרושקת תותשר 4 וש
680% 00508 

 11 < 1: ך1 = 3
 1 = תאס * 1
 1 = תאס * 0

 טדוווזחפפ תמגדה 4005 4 ב /
 םוחנ קחצי אפאצי 3

 18.11-בו 21.10-ב אפאצ +
 םאס

 םיקירטו םיפיט 4 ו

 לט לואש 'רד דש קסנאע(1, 3) > 0 עאפא תפעטפא
 רודינימ בקעיו רבלא ריאי ,11.10-ב 60508 6ת60%1

 תוילגרמ ילא 'רד 8.11-ב תענאש (1, 3)-(1, נ)
 תפצטתא

 תרושקתו הרמוח 4 התבביג
 חמצ יסוי סמ / 6ת + .2

 ם רבמבונל 17-ב אבה שגפמה / 6ת + .7

 הא ו . ₪

1 

 ג
0 
0 21 

 ע08 ם = 0 0 9
 ןנור לאומש תע = 2מ * 2ע - 21 * 21 + סע

 = = תג = 2 * 2ע * 21 + 1

 ב ךע תע > 2 08 תג > 2 ץאמא 60008 6 + 16: תסעטתא

 25 * תשע

 םילילמת דוביע + ב כ
 ,פיליפ םחנמ ,4.11-ב אפאע ף
 תינחלוש רואל האצוה "ריפס" תנכות 6008 5

 תפעטתא

 -ותה לש יאמצע בוק 8

 .פו או .6ט5ד.םאמ םשה תחת עיפומ הנכ

 לש ףסונ דוק עיפומ הנכותה דוק ףוסב)

 ,יאלקח סרילא ארוקה ילא חלשש תינכות

 -בל תדעוימ תינכותה .ינורטקלאה ראודב

 רפסה לע תססובמו דבלב /6/ יכסמ ילע

 .(ונהתו וסנ .ייסואכיי

 תוכרעמ תלכת" הנכותה תיב תא להנמ ןמטל רורד

 לש המקהו ץועיב החמתמה י'תרושקתו הנכות

 רשפא .תרושקת תותשרו םינותנ יסיסב תוכרעמ

 .02-964943 :סקפב תורעהו תולאש וילא תונפהל

 :רובע העדוה ראשהל םילוכי תרושקת םדומ ילעב

 םזסז 1.3וחו8ה, 2:402/310 6

 ץיבודיוד הקיבצ
 תותשרל אובמ ,11.11-בו 14.10-ב

 םיינורטקלא תונויליג +

 ם"ביתו הקיפרג +
 הראימ ינד
 10.11-בו 13.10-ב

 אואסס\\5 %
 ןנור לאומש
 רבמבונל 1-ב אבה שגפמה

 םורופ תצובק 4
 תנכות ,לובטיבא םרוי ,18.10-ב
65 05 

 ,הדובעה ןוירפל ןוכמב םישגפמה לכ

 .17:30 העשב א"ת ,30 תידוהי 'דש
 ףתתשהל םינמזומ ₪0 (וג092וא5 יארוק
 ךרוצל םישגפמה דחאב םניח
 .ח"ש 55 :תיתנש תורבח .תומשרתה



 :1:] ..|.בה

 הנכות תפדנה לשרכ
 ינארשי הנכות תיב לש ימלוע החלצה רופיס

 תגגוח ,הפיחב תנכושה ,הנכות תסדנה למרכ

 הנכות רוצייב .המויקל רושע הלא םימיב

 ,םינש עבראמ תוחפ ינפל ךא הרבחה הלחה

 רקחמב בר ןמז העיקשה תישארש רחאל

 .חותיפבו

 רוצי חטשב סיגשיהל הרבחה העיגה ,סויכ

 יתב שארב התוא םיביצמה ,הנכות אוציו

 .םיילארשיה הנכות

 חטשב רקיעב סויכ ולוכ םלועב העודי למרכ

 תא השבכ התרצותמ הנכותה .סוריו יטנאה

 סשה תחת הליחתב ,םלועב ןושארה םוקמה

 תריכמ סע) ןכמ רחאלו סוריו יטנא וברוט

 סטאדא1\4, תרבחל תוימלועה קוושה תויוכז

 פאדג סשה תחת (בייהרא ,ןוגרואמ קסזאז

 סאד אד 5

 סויכ קוושמ 65אזאאג קסזאד אד 5

 ,וזצססוא5 ,כ05-ל :תואסריג שולשב

 תכרעמ ןעטנ לודומ תרוצב) אסצ11. תותשרלו

 רתויב תירלופופל הכפה הנכותה .(א..א.

 סוריו יטנאה תונכות לכ ןיבמ ,םלועב

 סוריו יטנאה הכז םימעפ שולש .תומייקה

 ןיזאגמ 26-ה לש 511085 6₪01608-ה ראותב

 ,93 ףרמב הנורחאלו 91 רבוטקואב יאקירמאה

 ילארשי הנכות תיב ףא ול הכז אלש םידקת
 .רבעב

 1080501 תרבח הטילחה הנורחאל ,ףסונב

 לש סוריו יטנאה תנכות תא בלשל בייהראמ

 תואצויה 6 סוד תוליבח לכב 091 סאד

 טפוסורקימש ךכב בשחתהב .קושל בורקב

 ,למרכ לש סוריו יטנאה חתפמ ןמרש לבוי

 לש "םיכרועה תריחבי סרפ תא גיצמ

625 6 

 תוליבח ןוילימ 15 קושל איצוהל תדמוע

 החתופש סוריו יטנאה תנכות ךופהת ,הלאכ

 . תטשב תימלועה תינקיתה הנכותל למרכ יייע

 .הז

 התכז אסץא11, תותשרל הנכותה תליבח

 תוליבח יבג לע ספדומה ,אס/פ11, לש רושאל

 ,ןכ ומכ .לבת יבחרב תוצפומה הנכותה

 צ/זאפסש/5-ל סוריו יטנאה תוליבח תואשונ

 .או16805077 תרבח לש רשואמה הלמס תא

 לע הרבחה הטילחה הלא דובכ תודועת סע
 הרמג הנכות תסדנה למרכ .םיפסונ םיחותפ

 תחאה .תושדח תונכות ,רבכמ אל הז ,חתפל

 05/2 הלעפה תוכרעמל סוריו יטנאה חטשב

 61, סשב עדימ תחטבא חטשב הינשהו

 תורשפא תא תענומ וז הנכות 0%

 ק6-ה בשחמ ךותב יוצמה שיגר עדימל השיגה

 לע ,ךכל רושיא ילעבל קר השיגה תא הריתמו

 .ןוכנ ןפוצ תשקה ידי

 תונוכת דועב ןייטצמ 68א18/ א

 ןוגכ ,השרומ יתלב שומש תוענומה תופסונ

 סינותנ תדרוה תעינמו הספדה תעינמ

 הנכותב שמתשהל ןתינ .דועו ,םינוטילקתל

 * אלל וא (0100) יזיפ הנכות חתפמ תרזעב

 .שמתשמה תריחב יפל לכה ,הז חתפמ

 סלועה יבחרב סינכוס תשר תעכ תשרופ למרכ

 05/2-ל סוריו יטנא ,תונכותה יתשל

 סע םירשק חותפב תנינועמו 1א0106א-לו

 הלא סימיב .לבת יבחר לכב םייניצר םיציפמ

 תונכותה יתשל הצפה הזוח לע הרבחה המתח

 ,תינמרג תורבוד תוצראל ינמרג ץיפמ סע ליינה

 .םיינמרג םיקרמ ינוילמ לש ףקיהב

 מ''עב הנכת תסדנה למרכ
 04-4616979 :סקפ 04-416976 :'לט
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 קיש

 "שגדיי ,תירבעב /וח6סש8-ל םייפרג םילילמת ידבעמב יתדקמתה סדוקה ןוילגב

 הרוצה לש היימדה דימתמ ןפואב םיגיצמ םייפרג םילילמת ידבעמ | .\/סז6 10ז \/1ת60וא5-ו

 ותספדה רחאל לבקתיש יפכ טסקטה לש תיפוסה

 .ירקיעה םסמסיק תאובו (דועו םיילוש ,תוא לדוג ,םיטנופ ללוכ)

 ידבעמב שומישה לע ללוגה תא ומתס אל ,החירפל תעכ םיכוזה ,םייפרגה םילילמתה ידבעמ ךא

 ידבעמל ףילחת ןיא ,םיטסקט לש הריהמ הכירעו הדלקה תומישמל .םייפרג-אלה םילילמתה

 הכירצמו בשחמה לש דוביעה תלוכי תניחבמ דבכ ריחמ הבוג תיפרג הביבסה ;"םיליגריי םילילמת

 תולועפ ,ו/סז6 [סז \/ות608-כ יפרג םילילמת דבעמ םע םידבוע רשאכ .רתוי הברה ייקזחיי בשחמ

 .486 בשחמ לע וליפא ,ידמ הבר תויטיאב תועצבתמ הלבט ידומע ןיב ףודפד ומכ

 לש ותוכייתשה-יאש רוכזל םג יאד

 תצובקל םייוסמ םילילמת דבעמ

 -הב השוריפ ןיא םייפרגה םידבעמה

 -ומה םידומעב בלשל ןתינ אלש חרכ

 ,סינוש םיגוסמ הקיפרג ותועצמאב םיקפ

 .םינוש םיטנופב שמתשהל ןתינ אלש וא

 -יאש תירבעב םילילמתה ידבעמ תצובקב

 תונמל ןתינ םייפרג םידבעמכ םירדגומ סנ

 -וו  ,תיב-ףלא | ,לימדרוו | ,076א| תא

 ראטסדרוו ,סעונ ,ןייטשנייא ,טקפרפדר

 .דועו

 םילילמת ידבעמ ינשב דקמתנ וז המישרב

 תירבעה הסריגהו 016או :וז הצובק ךותמ

 תולבקה אוצמל ןתינ .\/סז676:60 לש

 ורקסנש םירצומה ינש ןיבל םניב תונוש

 ד6או ,יישגד"ה ומכ .תמדוקה המישרב

 -יגב \/סז076ז66 ;ימוקמ חותיפ ירפ וניה

 הווהמ ,ו/סזש ומכ ,ולש תירבעה הסר

 החתופש ,ימלוע הדימ הנקב ליבומ רצומ

 תיסחי סדקתמ בלשב תירבע הסריג ול

 .וייחב

 ,הנוש י'תוישיא" םירקסנה סירצומה ינשל

 התוא ריכהל סיכירצ םהב סישמתשמהו

 .החונ הרוצב דובעל ידכ הילא לגרתהלו

 לש רוציק אוה הנכותה סש) 0דא1 תנכות

 תפשב החתופ (יידומחיי טסקט ,6טו6 ד6א\

 תואסריגב רשפיאש ןפואב טזטס /8508|

 סיבשחמה לע סג הליעי הצרה תונושארה

 ,חישק ןנוכ אלל) אצמנבש רתויב סיתוחנה

 .(5א1 ןורכיז %

 הסריגה לש הרזעה יכסמב י"רבד ףוסייב

 דעונ 0ד6או " :בתכנ 0ד6א| לש הנושארה

 רשפאמה ,יטקפמוקו זירז דבעמ תויהל

 -טב ,תילגנאו תירבע תופשב חונ לופיט

 הבתכנ 016א1 תנכות .תורגסמו תואלב

 הפוקתב ץנימ קחבי יייע ריבד ץוביקב

 תועשב רקיעב ,13.12.86-ל 19.10.86 ןיבש

 .ייהלילה לש תונטקה

 תרגסמב ינושאר ןפואב הבתכנש ,6א|
 סניח הצפוה ,הטיסרבינואב םידומיל
 שטסווס םסחחגוה תנכותכ שרוד לכל ףסכ-ןיא
 דע ,תונושה היתואסריגב (ייללכה תלחני)



 החלצהה בקע .2.5 הסריג

 ,ולא תואסריג וכז הל הברה

 תרבח 1989 לירפאב הלחה

 קוושל "הנכות ירצומ ריבדי

 -רה תירחסמה הסריגה תא

 .3.0 הסריג - הנושא

 הנקתה

 -ונה הסריגב הנכותה תנקתה

 -יד 2 ךותמ (5.0 הסריג) תיחכ

 ללוכ) ההובג תופיפצב סיטקס

 .רתויב הטושפ התיה ((7-"הא

 -ותת הספת הנקתהה רחאל

 צבוק) .2.6 8-כ חישקה קסידב הנכ

 ונממ ,370א-כ לש לדוגב ,0ד.שאמ ,סוחד

 ,הנקתהה ךלהמב סיצבק רפסמ "םיחתפניי

 סש ראשנו חישקה קסידל אוה סג קתעומ

 ינויח וניא הז בוק .הנקתהה רחאל םג

 ןתינ ךרוצה הדימב ךא ,הנכותה לועפתל

 יצבק תא רוצילו רוזחל ותלעפה תועצמאב

 .(הנכותה

 רוביח היה הנקתהה לש זיגרמה קלחה

 -יל .(יגאלפ") הקתעה ינפב הנגהה עקת

 םירבוחמ ילש בשחמב תספדמה תאיצ

 ולאכ םיעקת העברא תוחפל עובק ןפואב

 םיבכרומ ובש רדסה ;תונוש תונכות לש

 ןמ קלח תרחא ,יייטירק"  וניה םיעקתה

 לש הנגהה עקת רשאכ .לעופ אל תונכותה

 הנעט הנכותה ,הרושב ישימחה היה ()א\

 ופוסב ,יתצלאנ .ןקתומ וניא הנגהה עקתש

 -רה סםוקמב עקתה תא סקמל ,רבד לש

 אל תורחא תונכות יתשל סרגש רבד ,ןושא

 תויהל םירומא ולא סםיעקת) .לועפל

 עיפומ ךכו ,הזל הז עירפהל אלו י'םיפוקש"

 -הש סימת הנוק השוע המ .םימוסרפב

 (!ותוא ייסיעקותיי םיעקת

 תוטשפ

 איה 016או תנכות תא תנייפאמה הנוכתה
 םניאש םישמתשמ םג .תיסחיה התוטשפ
 -על ליחתהל סילוכי הנכותה תא סיריכמ
 תציחל .ילמינימ ףמאמב התיא דוב
 -עה ךסמב םיאצמנ ונא רשאכ 5675
 ובו ישאר טירפת תגצהל האיבמ הכיר
 ,הרימש ,השיטנ) תוצופנ תולועפ רפסמ
 תציחל ;(דועו תודוקפ תיצמת ,הספדה
 -ומ םיטירפת ךותב ונא רשאכ 85698

 .הכירעה ךמסמל הרזח האוצ

 תכרעמ הליעפמ הכירעה ךסמב 1 תציחל
 -פל תופעתסה .םייתיצמת הרוע יטירפת
 -אה תא הליעפמ ותריחבו יוצרה טיר

 הלימ לומ הלימ

 (גד6א1 הנכות חא תנייבאמה הנוכתה

 םניאש םישמחשמ םג .תיטחיה התוטשב איה

 ליחתהל םילוכי הנכותה תא םיריכמ

 ילמינימ ץמאמב החיא דובעל

 וננוצרב סא ,לשמל ,ךכ .היוצרה תורשפ

 ,שדח דומע תעיבקל הדוקפה תא רתאל

 טירפתל עיגנש דע ףדפדנ ,=1 ץוחלל לכונ

 -יבק איה וב תויורשפאה תחאש ,הספדה

 לותשת וז תורשפא תריחב ;שדח דומע תע

 תכרעממ ונתוא איצותו יוצרה דוקה תא

 .הרזעה

 תורשפא לכ דיל תנייוצמ הרזעה יכסמב

 -מה תועצמאב הרישיה הלעפהה תרוצ

 יפוריצ לע רקיעב תססבתמ 016א1 .תדלק

 -לש ,תודוקפ תוצובק סיגציימה ,תוא+6ו

 -פה לכ ,לשמל ,ךכ .תרחא תוא סהירחא

 תועצמאב תולעפומ (טוססא) עטק לע תולוע

 םיפוריצ) תפסונ תוא ןכמ רחאלו 6ו+%

 -וו .תנכות תא סיריכזמ ,בגא ,םיבר

 .(ראטסדר

 סידומע 40-כ ןיב ףודפד רשפאמ ו-1

 ידמל תלברוסמ הרוצב) רצוקמ ךירדמ לש

 תועצמאב אלא סיצח תועצמאב אל -

 קאפ ישקמ וא ,אשונ/דומע רפסמ תשקה

 .(ק,סח-ו

 וא תירבעב םניה הרזעה יכסמו יטירפת

 -פה םע הרחבנש הפשל םאתהב ,תילגנאב

 -ידה תפש תא תונשל ןתינ) דבעמה תלע

 .(הדובעה ךלהמב םג סיטירפתהו סיגולא

 ינו'גה ןוגריא

 אלו תינויגה הניה הנכותה ןוגרא תרוצ
 ךסוחו דומילה לע לקמה רבד ,תיתורירש
 רוכזל ךרוצה תא יסיסבה שמתשמה ןמ
 סוקימ ,לשמל ,ךכ .הפ-לעב םיטרפ הברה
 ] ינמיס ידי-לע לגרסב סינייוצמ םיילושה
 וא 6וז]+[ ידי-לע עצבתמ סמוקימ יוניש - [
 לע הציחל רחאל ,ףסונב .םאתהב סוז!+]
 וא הינש לש הנתמהו תוא+סו| ףוריצה
 -פה ןווגמ .יטמוטוא ןפואב גצוי םייתש

 הז ףוריצ תציחל רחאל תוירשפאה תולוע

 -מל ידמל תישומיש הנוכת -

 רכוז וניאש ליחתמה שמתש

 .לכה

 הכירע תולועפ ןווגימל רבעמ

 ,הרבעה/הקתעה) ידמל בחר

 -פו הפלחהו שופיח ,הקיחמ

 -מב תולולכה תופסונ תולוע

 ,(םילילמתה ידבעמ | תיבר

 -של תורשפא העיצמ אז

 -מל םידוק ,ךיראתל דוק לות

 ,תונוש תומרב סיפיעס ירפס

 תכירעל סאתהב סינכדעתמה

 סיניינע ןכות תנכה ,ךמסמה

 חתתפמו שארמ ונמיסש תורושל םסאתהב

 םיכרע תמישר ךותמ (סקדניא) סיניינע

 תורעה בלשל םסג תרשפאמ (16או .םייוצר

 תולועפ עצבל ןכו ,דומעה תיתחתב סיילוש

 -וקב םימייקה סינותנ לע תונוש תוינובשח

 .\ב

 םא תילגנא ןוגכ) תינשמה הפשל רבעמה

 -יחל תועצמאב עצבתמ (ירבע ךמסמב ונא

 -יעה הפשל הרזחה םג ךכו ,₪10 לע הצ
 תקולחבו תינשמה הפשב לופיטה .תירק

 םיבוט סניה תורוש ןיב וז הפשב סייוטיב
 -יג .תמועל יתועמשמ רופיש םיגציימו

 ןמסה תרוצ .הנכותה לש תומדוק תואסר
 םג ןמסל ;הביתכה תפשל סאתהב הנתשמ
 ."לע הביתכ" וא הסנכה בצמב הנוש הרוצ

 -ית ןובשח לע ללכ-ךרדב האב תוטשפ ךא

 סינוש םירקמב .ת/שמתשמל חכו סוכח

 -שפ תא סשייל ןויסנל ןברוק לפונ 00א1

 .בשחמה ךסמ יבג-לע הביתכה תנוכמ תוט

 ךסמה שארב עיפומה לגרסה ,אמגודל

 ןהיפלש ,היצלובט תודוקנו םיילוש ןייצמ

 -קל ןתינ אל .ןימימ הסינכ עובקל םג ןתינ

 תונשל ילבמ) לאמשמ תינמז-וב הסינכ עוב

 רפסמ עובקל ןתינ אל ןכו (םיילושה תא

 אלש ןוויכ .ינמז-וב שומישל הסינכ תומר

 ותונשלו ושפחל ןתינש ,הסינכ דוק לתשנ

 -יפב הסינכה תמר יוניש ,ךרוצל סאתהב

 ךילהת וניה םייק ךמסמב תונוש תואקס

 שי ךמסמבו הדימב ,תינדי הדובע ריתע

 תליתש) .תונוש הסינכ תומרב תואקסיפ

 לע םיססבתמ רשאכ סג הדיבכמ סיחוורה

 דוביע ךרוצל 076א:ב ונכוהש םיצבק

 .(רדס וא דיש תונכותב ףסונ

 םיטנופו תואלבט

 תא תולצנמ ןניא הנכותב תונוש תויורשפא

 ךילהת ,אמגודל .בושחל בשחמה תלוכי

 ,םהידעלב וא םסיווק םע ,תואלבטה תנכה
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 -וסמ וניה ,ןכמ רחאל ןנוכדעו
 ,ןכ .ומכ .שימג אל ללכו לבר

 סיפדהל רשפאמ וניא (זסא|

 ךמסמ סיחלוש רשאכ .ייעקרייב

 ןיתמהל שי ,הספדהל

 הספדהה סויס דע (תונלבסב)

 -לו רוזחל רשפאש ינפל הלוכ

 .דובעל ךישמה

 -וש םילדגבו סיטנופב הכימתה

 -את הנכותה .תינוניב הניה םינ

 סינוש םיטנופ קיפהל ךל רשפ

 תנקתהו הדימב קר תספדמב

 המיאתמ תינסחמ תספדמב

 ןתינש הלשמ םיטנופ תללוכ הניא ()10א0)

 .(הדובעה תליחת סע תספדמל ןיעטהל

 לש היימדה תוארל ןתינ קזטטושא-ה ךסמב

 סיטנופל תוסחייתה אלל ,יפוסה דומעה

 לדוגלו יללכה ןוגראל קר אלא ,םינושה

 תויתואה

 -אב ,ספדומה דומעב הקיפרג בלשל ןתינ

 סש תללוכה הדוקפ תרוש בוליש תועצמ

 דודיק הריכזמה הרוצב) יפרג הספדה \בוק

 -רג גיצמ וניא קזשצושש-ה ךסמ .(בשחמ

 -וויהל ידכ דומעה תא סיפדהל שיו ,הקיפ

 האצותב חכ

 לובריס

 -פש יתאצמ 016% סע הדובעה ךלהמב

 ימעטל ידמ תולברוסמ ןניה תונוש תולוע

 יתעבצ ,םייק טסקט שיגדהל יתיצר רשאכ

 לוכי המ) ןכמ רחאלו יוצרה רוזיאה תא

 הלועפה תא יתרחב (רתוי טושפ תויהל

 ,ותביתכ תעב טסקט תשגדהל תשמשמה

 שיגדהל ידכ .החילצה אל הלועפה 8

 שיקהל שי ,ררבתמ ,ותעיבצ רחאל עטקימ

 ןכמ רחאל קרו ,= ןכמ רחאלו סוח+א
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 הרוש רושייל הדוקפ הנשי ()16אב

 -פנ הדוקפו ,(א וא 1., 6 ןכמ רחאלו 6(+8)

 6וז!+%., א) ונומיס רחאל עטק רושייל תדר

 עודמ .(יוצרה רושייה תריחב ןכמ רחאלו

 -וכי תא לצנלו תחא הדוקפב שמתשהל אל

 -רב עובצ עטק שי סאש תעדל בשחמה תל

 -ועפ לכ וא) רושייה תלועפ תא עצבל וננוצ

 זעטק ותואל סחיב (תרחא הל

 רודימ םוקמב תוירפס

 -ונה םיברה סיכמסמה ןוגראב עייסל ידכ

 ,םילילמתה דבעמב שומישה ךלהמב סירצ

 "תויקיתייב סתוא םישל רשפאמ 06א(

 הלימ לומ הלימ

 םג הריהמו הל'ע' הרוצב לעוב 0[

 ןתינו ,הובג דוביע רשוכ אלל םיבועחמב

 םיצבק םג !חועצמאב דבעל

 דחוימב םילודג

 תוארקנ ןהש יפכ ,"תוירפסייב וא ,תונוש

 סע ולא "תוירפס" לבלבל ןיא) הנכותב

 וא ,205-ה תוציחמ ,רמולכ - ""םירודמיי

 דע ליכהל הלוכי הירפס לכ .(0וז66וסזו08-ה

 ןתינ ךמסמה תריצי תעבו ,םיכמסמ 0

 סש) סינוש םיטרפ וילא סחיב ןייצל

 ןתינ .(דועו רבחמ ,רואית ,ךורא ךמסמ

 -ושה תודשל םאתהב המישרה תא ןיימל

 -סל דחוימב ישומיש וניה הז ןונגנמ .םינ

 רדס תטלשהל עייסמו ,תידרשמה הביב

 -פס סע םידבועו הדימב .םיצבקה ךבסב

 -יג יצבק תריצי רשפאמ וניא ()16%א1 ,תויר

 רמולכ) ךמסמו ךמסמ לכל תורישי יוב

 -נש הסריגה תא םיווהמה ,8ג% יצבק

 .(הנורחאה ינפלש םעפב קסידל הרמש

 הבש ,"רמשמ תירפס" תעצומ ,תאז תחת

 -נש םיצבקה לש יוביג יקתוע םינסחואמ

 רפסמ) תונושה תוירפסב הנורחאל ורמש

 תויהל לוכי רמשמה תירפסב םיצבקה

 -מה תעיבקל םאתהב ,ידמל לודג

 .(ת/שמתש

 -בק תואצמיה דדועמ י"תוירפס"ה ןונגנמ

 לכ ןכש ,תחא ₪208 תציחמב םסיבר םיצ

 -מנ תונושה "תוירפסייב סירצונה םיצבקה

 הלעפהה תכרעמ לש הציחמ התואב סיאצ

 ,₪05 הלעפהה תכרעמ היונב הב הרוצב

 הציחמב סיצבק לש תובר תואמ תואצמיה

 םישמתשמ רשאכ יחרכה בצמ ,תחא
 ןמז תא הטיאמ ,ןמז ךרואל ייתוירפסייב

 .לתועמשמ ןפואב םיצבקל השיגה

 -גמ םא הזכ בצמ תורצוויה עונמל ןתינ

 תוציחמל ירבע יוניכ) ,םירודמ םיריד

 וז הרוצ - הירפס םינוב רודמ לכבו ,(5

 -יתה ,הרקמ לכב .תצקמב תלברוסמ הניה

 תירשפאה תויתייעבה תא שיגדמ וניא דוע
 .דיחי רודמ תחת תובר תוירפס תריצי לש
 שארמ הבליש אל הנכותה עודמ ןבומ אל

 רתוי ייהקלחיי הרוצב סינונגנמה ינש תא

 סיאצמתמ םניאש םסישמתשמה תבוטל

 .05-ה יזרב

 למשח תקספה

 תא תרמוש ו

 ודלקוהש תולועפ/םיוותה

 תקספה רחאלו ,ורמשנ סרטו

 תא רזחשל תרשפאמ למשח

 הדריו (טעמכ)ש הדובעה

 הדימב ללכ-ךרדב - ןוימיטל

 .החלצה לש הריבס

 ימינפ סקפ

 -סמ רדשל רשפאמה לודומ תללוכ אז

 ןקתוהו הדימב ,סקפל הרישי הרוצב סיכמ

 דועיתב יכ ףא .םדומ-סקפ סיטרכ בשחמב

 תוסחייתה ,המ סושמ ,העיפומ הנכותה

 -ותה ,א124 םגדמ סדומ-סקפ סיטרכל קר

 סקפ יסיטרכב סג האלמ הרוצ תכמות הנכ

 טשס, טחו!גא, א1166, :םיאבה סימגדהמ

 .(וצה

 תא לעופב קודבל ץלמומ ,הרקמ לכב

 הדובעל סקפה סיטרכ לש ותמאתה תדימ

 ערתיאש ןוויכ .ותשיכר ינפל 06א| םע

 סיטרכ ןקתומ ילש בשחמבו ילזמ

 ,הנכותה ידי-לע ךמתנ וניאש םסדומ-סקפ

 ךא .סקפה לודומ תא ליעפהל יתחלצה אל

 -נה םיסיטרכה סע םידבועה םישמתשמ

 תועיבש לע וחוויד הנכותה יייע םיכמת

 לש סקפל רודישה תלוכימ הבר ןוצר

 דבעמ וניה 076א1-ש ןייצל שי דוע .(6א\

 -יש לודומ ללוכה דיחיה ירבעה סילילמתה

 םירחא סידבעמבש דועב ,ימינפ סקפ רוד

 -ילש דצ ידי-לע החתופש הנכותב ךרוצ שי

 סע תללכנ איה םיבר סירקמב יכ סא) יש

 .(סקפה סיטרכ

 תוקרי ראשו

 ידכ ורקמ תולועפ רידגהל תרשפאמ ()16א\

 וא םיצופנ םייוטיב לש הדלקהב ךוסחל

 ,הנשנו רזוחה תודוקפ ףצר עוציבב לקהל
 וא תומלש תואקסיפ רומשל ןתינ ןכ ומכ
 ,(רטסמ) תדחוימ הירפסב םיכמסמ יקלח
 הטושפ הלועפב ןמסה סוקימב סםבלשלו
 ינש הנכותה תועצמאב ךורעל ןתינ .החונו
 .ליבקמב םיכמסמ

 איבהלו ךסמה ןמ קלח "איפקהייל ןתינ
 ןכו ,וילא ךומסב ךמסמה ןמ רחא קלח
 כיש ינפב תומייוסמ תורוש םוסחל ןתינ
 -יה ,ךורא ךמסמ לע םידבוע רשאכ .םייונ
 ,ךמסמב תונוש תוינמיס 9 דע עובקל תלוכ



 -יש הניה תע לכב תורישי ןהילא גלדלו

 .דחוימב .תישומ

 תויא תקידבל לודומ וכותב בלשמ (6או

 תנכות לע ססבתמה) תילגנאבו תירבעב

 -ומ .(םיבשחמ טקדורפ לש לכימ ההגהה

 תקידב .רתויב ישומישו ליעי וניה הז לוד

 .ךליאו ןמסה תדוקנמ תעצבתמ תויאה

 לע תולועפב ךסחה תוינידמל סאתהב)

 קר תויא קודבל ןתינ אל ,ןמוסמ עטק

 .(ונעבצש עטקב

 ,תופש תסריג ףסונ ריחמב העיצמ 6(

 -וימ םינמיסו םיוות בוליש תרשפאמה

 -וש תופשב הדלקה ךרוצל םיצוחנה םידח

 -יג .(הנוש תדלקמ רודיס הפש לכלו) תונ

 וא תויא קדוב תללוכ הניא תופשה תסר

 -ושה תופשב יטמוטוא ףוקימל תורשפא

 םג תעצומ (ראלוד 50) ףסונ ריחמב .תונ

 ידבעממ םיצבק תרמה תרשפאמה תינכות

 .צראב סיצופנה םינוש סילילמת

 דועית

 262 ןב ךירדמ) הנכותל הוולנה דועיתה

 לודומל םידומע 5% ןב ךירדמו ,םידומע

 -ינה םיבר תומוקמב .ינבבוח וניה (סקפה

 הנונגסו הביתכה תמר ;םילברוסמ סיחוס

 םייוטיב .ךרוצ אלב םעפ ידמ םינתשמ

 "סכחותמ ןונגנמייו ייללכושמ ןונגנמ" ןוגכ

 -תל רשקהב ידמ תובורק סיתעל סיעיפומ

 סה סישמתשמה .הנכותה לש תונוש תונוכ

 -הו ,וז הנקסמל עיגהל םיכירצש ולא

 -ומ אלא סילעמ םניא םיימצעה םיחבש

 .םידיר

 ללככ ;0ד6א תועצמאב קפוה דועיתה

 -תמ ותוא ילכה תועצמאב דועיתה תקפה

 אל עודמ ךא .יבויחו יוצר רבד הניה םידע

 ילאמש וא ינמי אח ןמיס בלשל היה ןתינ

 סא !םינושה םישקמל םירורב םינומיסו

 ןיכהל שי ,תאו תרשפאמ הניא הנכותה

 ,בחר םישמתשמ להקל דעוימה ,דועית תא

 .םירחא םילכ תועצמאב

 ביבח ידרשמ ילכ

 ביבח םילילמת דבעמ ועה או
 םישמתשמ יכרצ לע לע הנועה ,לכה-ךסב
 תידרשמ תבותכת תקפהל רקיעב ,םיבר
 רחאל םירבעומה םיטסקט תריציל וא/ו
 -שמ אל רשאכ .םירחא םילכב דוביעל ןכמ
 סיצבקה ,בוציע תודוקפ וא תושגדה םיבל
 5011 יצבק פה 019% יי"ע םירמשנה
 ןתינ .םידחוימ הרקב יוות אלל ,"םייקניי
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 - "לארי" ךופיה ךמסמה תא ךופהל סג

 הטילק ינפל הצוחנ תויהל היושעה הלועפ

 .תרחא הנכותל

 ןורתי הווהמ 016א| לש תיסחיה ותוטשפ

 סישמתשמ רובעו םישדח םישמתשמ רובע

 -ימ הניה בשחמב םהלש תואיקבה תמרש

 סיבר שי תידרשמה הביבסבו) תילמינ

 םירחא סיכרצל ףטוש שומישל .(הלאכ

 -בט ,ההובג תוכיאב םיכמסמ תקפה ןוגכ)

 אוה (תונוש ןוכדעו הכירע תולועפ ,תואל

 .ליעי-יתלבו ,לברוסמ תויהל לולע

 -מב םג הריהמו הליעי הרוצב לעופ 01

 ןתינו ,הובג דוביע רשוכ אלל םיבשח

 -וימב םילודג סיצבק סג ותועצמאב דבעל

 -כ רדגוהש ןורכיז סע בשחמב קר ךא) דח

 .(םא5

 הנגהה ריחמ

 תא רקיימה ,דרטימ אוה הנגהה עקת

 -תה תא לברסמו ךרוצל אלש הנכותה

 ענומ וניא וליפא אוה ,תאזמ הריתי .התנק

 כדטאו תנכות יכ עודי ;הלש הקתעה לעופב

 ןיא .<ראב רתויב תקתעומה הנכותה הניה

 יווש תא ףקשמה קוש ריחמש קפס יל

 -תה תולעו הל תיוולנה תורפסה ,הנכותה

 -מש ךכל איבמ היה הב הכימתהו הקוזח

 -ור ויה םיבר םסישרומ-יתלב סישמתש

 היה עקתה שנועו ,הנכותה תא םסישכ

 .םלוכמ ךסחנ

 לש טסקטנוקב ךירעהל ךירצ 076א| תא

 םישמתשמ .תרשל הדעונ איה ותוא קושה

 -מה םירחא סיבתוכו סידימלת ,םייקסיע

 תיסחי טושפ סילילמת דבעמב סיניינוע

 -רמ לש קפסמ יוסיכ סע ,הלעפהו דומילל

 לע לועפל תלוכיו תובושחה תונוכתה תיב

 דחא לכ אל .תילמינימ הרמוח תמרופטלפ

 ללכושמ יפרג בוציע לש | תלוכיל קוקז

 וז תלוכי רובע םלשל ןכומ דחא לכ אלו

 -ל .תורקי הרמוח תושירדבו דומיל ןמזב

 דבעמ איה ידכב אלו סיבר תונורתי (216א\

 .%ראב ליבומה ילגנא/ירבעה סילילמתה

 ,תותשרב הדובעל השדחה | הסריגה

 םיביכרמה תא םג תללוכ ,0זסאו-[.אא

 תיתצובק הנכות לש סיירקיעה

 םיצבק ףותיש םיללוכה ,(0800טק הח₪)

 ןיב ינורטקלא ראוד תרושקת ,םינותנו

 סינמז תוחול סואית תכרעמ ,םישמתשמה

 הספדה יבאשמ ףותיש ,תושיגפ ןומזיתו

 .ינכרמ סקפ תרשב ףתושמ שומיש ןבומכו

 וז הסריגב םג תרמשנ 076א| לש תוטשפה

 היה של שב לש 0 ישו שלט

 -מי דיחיה תסריג לש םיקיתוו םישמתשמו

 -מה ,תאז סע .רתויב הלק הריגההש ואצ

 -ילב התוא סקממ הנכותה לש יחכונה ריח

 דחי ,םילילמתה ידבעמ לש הנוילעה הג

 -לו ,\/סז6 ק0ז[601-ו 6 ןוגכ סיקנע סע

 .סאתהב תושירדב הילא אובל ימיטיג
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 -ומה םילילמתה דבעמ וניה

 אוהש קושה חלפ .תובר תוצראב ליב

 ,תובר תופשב תואסריג סע ,םלועב ספות

 .40-50%-כב דמאנ

 לש | םיינושארה | חותיפהו | ןונכתה

 :םיינש לש סתדובע ירפ סה

 -ואב בשחמה יעדמל הצרמ ,ןוטשא ןלא

 ,(ביהרא ,הטוי) גנאי סהגירב תטיסרבינ

 -יפ סה .ןאיטסב סורב ,וידימלתמ דחאו

 לש | הנושארה הסריגה תא | וחת

 ךא | ,םהוה 06ה6ז| בשחמל

 ריבעהל וטילחה םה ,ק6-ה תעפוה רחאל

 קטזא תרבח .וז הביבסל \\סז06ז006 תא

 תרבח םעטמ השרומה קוושמכ הרחבנ

 .\<ראב

 ו/סז006ז[66 תצפהב לחוה 1992 ףרמב

 -מל התיהש ,הנושארה תירבעה הסריגב

 הסריג) תירוקמה תילגנאה הסריגה השע

 -יש .תירבעב הדובע תלוכי תפסותב (1

 וז הסריגב תירבעב הדובעב הכימתה בול

 יכסמו םיטירפתה ;תונוש תויעבמ לבס

 אלל ,תילגנאב סלוכ ויה םינושה הרזעה

 קווישב לחוה הנשה יאמב .הריחב תלוכי

 וז הסריגב .5.14 היורקה ,השדח הסריג

 בוליש לש תויעב רפסמ ןנורתפ לע ואב

 ,דבעמה לש רתוי סיקומע סידברב תירבע

 -עב הרזע יכסמו םיטירפת הב ובלוש ןכו

 .(הריחב תלוכי אלל בוש ךא) תירב

 הנקתה

 -ומ הניא בשחמב \/סזשקסזוטס| תנקתה

 לע העיגמ הנכותה .ןמז תשרוד ךא ,תבכר

 -ות הנקתהו ,יצניא 5.25 לש םיטקסיד 7

 חישקה קסידב טייב הגמ 9-ל 6 ןיב תספ

 הסריגה .(תורחבנה תויצפואל םאתהב)

 ידי-לע תנגומ התיה תמדוקה תירבעה

 הנגהה הרסוה הנורחאה הסריגב ךא ,עקת

 .הז דרטימ תרסה לע ךרבל שיו -

 בלש אלל \/סז0ק0ז66 םע דובעל ןתינ אל

 תומכסומו סםיללכ הנכותל .רדוסמ הדימל
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 -ועפ וליפא ,םתוא םיעדוי אלשכו ,הלשמ

 -מה יוביכ ינפל הנכותהמ האיצי ומכ הל

 .המצע ינפב המישמ תויהל היושע בשח

 תא תומדל תפאוש \/סז0ק6ז!666 תנכות

 .הביתכה תנוכמב ספדומה ףדל ךסמה

 צ/סז06:60 לש ליגרה הכירעה ךסמ

 טסקטה - יחרכהה םומינימה תא ליכמ

 סינוש םינייפאמ תפסותב ,ךמסמב סייקה

 ןוגכ) ךסמה יבג-לע םגיצהל ןתינו הדימב

 ךסמל עיגהל ידכ .(ןותחת וק ,השגדה

 תודוקפ תא רמוש \/סז0ק0ז[606 ,"יקנ"

 -רל ןתינ .םייומס סידוקכ תונושה בוציעה

 יךי-לע םייומסה םידוקה לכ תא תוא

 לש ןוילעה קלחב :יוצח ךסמל רבעמ

 -יאו ,הליגרה ותרוצב ךמסמה גצומ ךסמה

 גצומ ןותחתה קלחב ול

 -וצב ךמסמה לש קלח ותוא

 -טה לכ תא תללוכה הר

 ךסמב .ובש םידוק+טסק

 םינמס ינש סנשי ,הז יוצח

 עצבל ןתינ .ליבקמב סיענה

 םג הכירעה תולועפ לכ תא

 םע הדובעה בצמ) .הז בצמב

 ןעטומ רשאכ ,סייולג םידוק

 בוציע תורדגה סע ךמסמ

 "םלהייל םורגל יושע ,תונוש

 סניאש סישמתשמל םייוסמ

 (.ךכב םילגרומ

 -מל רשפאמ

 -הה תא עובקל ת/שמתש

 -דה | םינייפאמהו | תורדג

 ,םיטירפת תועצמאב סישור

 -אב תולועפ ןייצל ןתינ םהב

 .תויתוא וא סירפסמ תועצמ

 -יבמ טירפתב תמייוסמ תורשפא תריחב

 תורצוויהל ,טירפתהמ האיציה סע ,הא

 לש יחכונה םוקימב םיאתמה דוקה

 ןמסה

 ,תונושה תולועפה עוציב ךרוצל

 היצקנופה ישקמ לע ססבתמ

 בולישב וא סמצעשלכ) סינוש םיפוריצב

 .(51זד וא ,6דיח1., 417 סע

 הרזע

 םילעפומ | \וסז66ז[66-ב הרזעה יכסמ

 ולא םיכסמ .03 שקמ לע הציחל ידי-לע

 ןה סהילא עיגהל ןתינו ,בר עדימ םיליכמ

 -סה אשונל סחיב עויסל) םיטירפת ךותמ

 וא הנוכת יפל ןהו (םיאצמנ ונא וב יפיצפ

 תא סיעדוי ונא רשאכ) סישקובמ אשונ

 .(המיאתמה חתפמה תלימ
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 הלימ לומ הלימ

 -ויה ףא לע ,ץ/סז66ז660-ב עולסה תכרעמ

 עדימה תוכיאו תומכ תניחבמ הבוט הת

 :הלש תוישומישה תמרב תלבגומ ,הבש

 לבקל ידכ שפחל המ קוידב תעדל ךירצ

 ןיב הרישק ןיא ;םיאתמה עויסה ךסמ תא

 (יכרריה רשק טעמל) םינוש עויס יכסמ

 ךסמב חתפמ תולימ רוחבל תרשפאמה

 -ונ עויס יכסמ לבקל ןכרדו יחכונה עויסה

 אל .(טסקט-רפיה יכסמ ןונגסב) סיפס

 ךותמ רישי ןפואַּב תודוקפ ליעפהל ןתינ

 .הרזעה יכסמ

 תילגנא/תירבע הדובע

 -ימ תבתכנה) תירבע הקסיפ רידגהל ידכ

 -הל ידכו ,סוזו+5 שיקהל שי (לאמשל ןימ

 \/סז0 ק6ז1601 ₪2 דובעל ןחינ אל

 םיללכ הנכוחל .רדוטמ הד'מל בלש אלל

 ,םחוא םיעדוי אלושכו ,הלשמ תולמכםומ\

 הנכוחהמ האיצי ומכ הלועב וליבא

 המיועמ חויהל היושע בועחמה יוביב ינבל

 המצע ינבב

 -יצה תא שיקהל שי תילגנא הקסיפ רידג

 ךותב תינשמ הפשל רובעל ידכ .6וז!+1. ףור

 שיקהל שי (הרזחו) תירקיעה הפשה

 סא םג ,םילברוסמ ולא סיפוריצ .6

 -אה היצקנופה ישקמ לכש ךכב סרוקמ

 ייסיסופתיי סהלש סינושה םיפוריצב סירח

 .רבכ

 תויתואו םינוש דוקינ ינמיס בלשל ןתינ
 -מב הנתשמ הניא ןמסה תרוצ .תושוגד
 -תב סוטטסה תרושב ךא ,םינושה סיבצ
 ,דומעה רפסמל ףסונב גצומ ךסמה תיתח

 רשאכ < ןמיס םג ,ןמסה סוקימו הרושה

 > ןמיס וא ,ירבע טסקטב אצמנ ןמסה

 .ינעול טסקטב אצמנ ןמסה רשאכ

 םידוק ,םידוק ,םידוק

 -יכ רתסנ דוק לכל סחייתמ

 ב לא שרו

 ךורעל ונתורשפאב ןיא .תחא המלש הדיח

 קוחמל קר אלא ,רתסנה דוקה ןכות תא

 טירפתמ האיצי לכש ןוויכ .ותומלשב ותוא

 אלא) יחכונה ןמסה סוקימב דוק תלתוש

 םידוקו ,(יילוטיביי תועצמאב ונאצי םא

 םיתעל ,הכירעה ךסמב סיארנ םניא ולא

 ישסז006ז0₪ יצבקב אוצמל ןתינ תובורק

 "ומרעניי\ ,םיצוחנ סניאש םייומס סידוק

 .הז ירחא הז

 -לכ סוקמב םייקה םייוסמ דוק ,םיתעל

 יתמ רזחשל ןתינ דימת אל) ךמסמב והש

 תגשהל עירפמ (ימ ידי-לע וא דוקה סנכוה

 טקפא רצוי וא ונל שורדה טקפא

 דוקה תא רתאל לק דימת אל .יוצר-יתלב

 -אב סידוק שפחל סנמא ןתינ) .יתייעבה

 אל ךא ,שופיח תלועפ תועצמ

 דוקה והמ סיעדוי ונא דימת

 .(שפחל ונילעש

 ו הב הרוצה

 ,םירצונה םסידוקה תא סקממ

 לש יחכונה סוקימב דימת

 דחוימב ,לובריס תרצוי ,ןמסה

 -וקפ .דומיע תולועפל סחיב

 תובייח ,לשמל ,דומיעה תוד

 תרחא - דומע תליחתב תויהל

 .אבה דומעהמ לחה ףקותב ןה

 -תל עונל שי סינוש סיבצמב

 דומע עובקל ,דומעה תליח

 דוקה תא קוחמל ,חישק שדח

 זאו ,ולש סדוקה ךרעה סע

 דוקה תא (הלחתהמ) ףיסוהל

 היעב) שדחה ךרעה סע יוצרה

 תודוקפל סחיב תמייק המוד

 -יפ תליחתב אצמיהל ןהילעש

 .(הקס

 הכירע ילכ

 םירשפאמ \/סז0ק0ז860 לש הכירעה ילכ

 -יהמ הדובע תקפסמ הרוצב םתרכה רחאל

 .הליעיו הר

 הטילש ת/שמתשמל ןתונ

 -ושה ויביכרמ לע דומיעה ךילהתב הבוט

 עטק ןמסל תורשפאה תא ללוכ אוהו סינ
 רפסמ תרישק ;םידומע ןיב לצפתי אלש ךכ
 תעינמל ,תרתוכל טסקט תורוש לש יוצר

 דומע תיתחתב העיפומ תרתוכ וב בצמ
 תחא הרוש םע וא הירחא טסקט אלל
 -יחי הרוש) ייהנמלא" תורוש תעינמו דבלב
 תיתחתב השדח הקסיפ תחתופה הד
 תמייסמה ,הרצק הרוש) "םסותיייו (דומע
 .(דומע שארב ,הקסיפ



 תואלבט

 ינשמ תואלבט תיינב רשפאמ ל

 ,הביתכ תנוכמ ןונגסב תואלבט :סיגוס

 תוטושפ תואלבטל ללכ-ךרדב תומיאתמה

 -יחי: תורושב רודיס לע תוססובמה תיסח*

 ןהש ,םיאת-םיאת תויונבה תואלבטו ,תוד

 ןווגימל תומיאתמו ,רתוי הברה תושימג

 הרוצב אתה בחור תא תונשל ןתינ .םיכרצ

 -הב רדתסמ טסקטה) תיביטקארטניא

 -וש תופסוותמ םייוסמ אתב רשאכ .(םאת

 רשאכ .םאתהב הלבטה הנבמ הנתשמ ,תור

 ןתינ ,םיאת לע תססבתמה הלבט םיכרוע

 סיאתה לכ ןיב סידירפמה סיווק רוחבל

 ןיב רבחל ןתינ ,הלוכ הלבטל תרגסמ וקו

 יפל םדוק ורבוחש סיאת לצפל וא) סיאת

 -וצה תא עובקל ןתינ ;(ךרוצה

 -ומע לכ לש תיפרגופיטה הר

 .דועו ,הדומעו הד

 הפלחהו שופיח

 שפחל רשפאמ

 םוקיממ יהשלכ | תזורחמ

 וא המידק יחכונה ןמסה

 -הל הלוכי תזורחמה .הרוחא

 :פו טסקט לש ףוריצ לכ ליכ

 -וימ םינמיס ללוכ ,תודוק

 תזורחמב בלשל ןתינ .םידח

 ות גציימה שוו668ז6 שופיחה

 !-ל המודב) והשלכ דיחי

 -יח עצבל םג ןתינ .(כ05-בש

 םג סחייתמה ,בחרומ שופ

 סיילאוטסקט םיביכרמל

 -וכ ןוגכ) ףטושה טסקטהמ קלח סניאש

 .(וכו םיילוש תורעה ,תוצר תורת

 הטילשו הקיפרג בוליש
 תיפרגופיט

 הקיפרג /סז006ז606 יכמסמב בלשל ןתינ

 תורישי ךמות \צסז66ז60( .םינוש םיגוסמ

 רשפאמ ךא ,ואפס (ימצעה) יפרגה טמרופב
 םירחא םיטמרופב הקיפרג טולקל סג
 תעצבתמ \ק0 טמרופל ההמהה רשאכ)
 ,תינוציח וא הנכותה ידי-לע תימינפ
 תינכות תועצמאב ,ת/שמתשמה ידו-לע

 -חב תללכנה םייפרג םיטמרופ ןיב הרמה
 ,(ושסז0 קסז[₪01 תליב

 -גה תא תוארל ןתינ אל הכירעה ךסמב
 תנייצמה תרגסמ קר אלא ,המצע הקיפר
 טלפה תיימדה ךסמב .החפנו המוקימ תא
 ליכמה דומעה תא תוארל ןתינ ספדומה
 -וסה טלפב לבקתתש הרוצב הקיפרגה תא

 הלימ לומ הלימ

 .םידומע ירפסמו תוצר תורתוכ דצל ,יפ

 הטילש ת/שמתשמל קינעמ

 יגוס בלשל ןתינ .הבוט תוכיאב תיפרגופיט

 סאתהב ,סינוש סילדגב סינוש תויתוא

 -ופ וא תוינסחמה ,תיפיצפסה תספדמל

 -הה תלועפ תעב תספדמל סינעטנה סיטנ

 -יס לש בחר ןווגימ בלשל םסג ןתינ .הספד

 יפל םידחוימו םייעדמ ,םייפרגופיט םינמ

 .ךרוצה

 סיניינע ןכות תנכה רשפאמ

 ןומיסל סאתהב ,ףטושה טסקטה ךותמ

 .תומיאתמה תורתוכה לע עצובש סידקמ

 יתשב ןיכהל ןתינ (סקדניא) סיניינע חתפמ

 יכרע לש םיחנומ תמישר סיסב לע :תורוצ

 ןומיס סיסב לע וא/ו ,הנשמ יכרעו חתפמ

 "עיקועה"ל םינכומה םיממחותמ םישמתשלמ

 ,הילא תולגתשהבו הנכותה דומילב

 ,המיאתמ דוביע תלוכי לעב בשחממ םינהנו

 תלוכיה לוצינמ תובר קיבהל םילוני

 \/סז6ק6ז160( 780 ההובגה

 -רה םיכרעל סחיב ךמסמב עצובש ינדי

 .םייוצ

 תונונגס

 רפסמ ליכמה ךמסמ סיבצעמ ונא רשאכ

 -הל ונילע היהי ,לשמל ,תורתוכ לש תומר

 -רפ ףסוא תרתוכ לכ ירחאו ינפל רידג

 ,רושייה יוניש ,חווירל םיסחייתמה םירטמ

 ונא רשאכ .דועו תואה לדוג ,תואה גוס

 תרתוכ לש הרוצה תא תונשל םיטילחמ

 תא עצבל ונילע היהי ,תמייוסמ המרב

 .םוקמו סוקמ לכב םישרדנה םסייונישה

 לש - 871 צ]1865 -  תונונגיסה ןונגנמ

 -שמ הרוצב ךילהתה לע לקמ

 -מו ןוכדעב תושימג ול ףיסומ ,תיתועמ

 -מב .תונושה תורתוכה ןיב תודיחא רשפא

 ףסוא תא םוקמו סוקמ לכב רידגהל סוק

 םירידגמ ונא ,םייטנבלרה םירטמרפה

 'תא ליכמה ,תרתוכ גוס לכ רובע דצמ

 (ךרוצה יפל טסקט ללוכ) תודוקפה ףסוא

 -גה רחאל .הירחאו תרתוכה ינפל תואבה

 תא רוחבל ןתינ ,תונונגיסה תצובק תרד

 דילקהלו המישרה ךותמ סיאתמה ןונגיסה

 רשאכ ,וז הרוצב .תרתוכה טסקט תא

 גוסמ תורתוכה לכ תרוצ תא תונשל הצרנ

 -על אוה תושעל ונילע היהיש לכ ,םייוסמ

 -מב םיאתמה 57%1-ה תרדגה תא ןכד

 .דחא סוק

 תספדמב הטילש

 בטיה לפוטמ הספדהה ךילהת

 -דמ ןווגימל סחיב תאזו  ,\/סז6067/601-ב

 ,עקרב הספדה רשפאמ \/סז600ז/00( .תוספ

 ,הספדהל םי/כמסמ תחילש רחאלש ךכ

 ךסמב ;דובעלו ךישמהל ןתינ

 תוארל ןתינ תספדמ תרקב

 עצבלו הספדהה יירותיי תא

 וילא סחיב תונוש תולועפ

 תקיחמ ,הספדה רדס יוניש)

 .(דועו ךרוצה יפל תוספדה

 תוספדמ סע סידבוע רשאכ

 \/סז0ק0ז606 ,תונוש | רזייל

 הרוצב תספדמל ןועטל לוכי

 םיצוחנה םיטנופה תא תינמז

 -מה ךמסמה תספדה רובע

 ןפואב ןועטל וא/ו םייוס

 (תספדמה יוביכל דע) עובק

 -וצל ורחבנש סיצופנ סיטנופ

 .הז ךר

 תירבעה הסריגל
 טקפל רודישב הכימת ןיא

 -יש ,רתסנ ףקמ ןייצל רשפאמ

 אוה ןכאו הדימב רבחמ ףקמל ךופה

 תופש רובע .הרוש תריבשל הדוקנ הווהמ

 יטמוטוא ףוקימ רוחבל ןתינ תובר

 ילב וא סע ,(ףוקימ ןולימ לע ססבתמה)

 .יתדוקנ רושיא

 תויא תקידבל ןונגנמ ליכמ וז

 לע ססבתמ ירבעה לודומה) תונוש תופשל

 ,עטק לע הלעפהל ןתינ הז ןונגנמ .("ןבתכי"

 םילימ ןולימ .ולוכ ךמסמה לע וא דומע

 תילגנא יבגל םישי) תויכפוה/תופדרנ

 תא אוצמל ת/שמתשמל עייסמ (דבלב

 -רנ םילימ ןווגימ ךותמ תשקובמה הלימה

 התוא לותשל תורשפא סע ,תויכפוה/ תופד

 .תיחכונה הלימה סוקמב

 תוללכנ ,םילילמתה דוביע תנכותל ףסונב

 | ך5ש 0 =
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 דח הרמהל) רזע תוינכת רפסמ הליבחב

 יצבק לש םינוש םיטמרופמ תינוויכ

 ןיב הרמה ,ץסז0קסז66 טמרופל טסקט

 .(דועו הקיפרג יצבק לש סינוש םיטמרופ

 םייפיצפס םיכרצל המאתה

 יכרצל הבר המאתה רשפאמ

 םישמתשמ תופדעהלו םייפיצפס םימושי

 תושדח תולועפ רוציל השעמל ןתינ .םינוש

 רובעש ךכ ,םייוסמ שקמל ןתוא ךיישלו

 -יא קלחכ וז הלועפ הארית םישמתשמה

 .הנכותה לש ילרגטנ

 סורקמה ןונגנמ ,רתוי םיבכרומ םיכרצל

 תרדגהב בלשל רשפאמ 6/סז0קסז60| לש

 ןתינ ןתרזעב ,תודחוימ תודוקפ ורקמה

 היהתש ךכ ורקמה תלועפ תא תנכתל

 תולועפ ףצר לע הרזח רשאמ רתוי הברה

 -יא תורשפאמ ורקמה תודוקפ .טלקוהש

 תקידב ,ת/שמתשמה םע היצקארטנ

 ינתשמ תקידב ,ורקמה לעפומ וב בצמה

 ורדגוהש םינתשמ וא/ו סינוש תכרעמ

 סינוש הרקב ינונגנמ .ת/שמתשמה ידי-לע

 -יה ,היינתה םירשפאמ ,ורקמה תמירז לע

 סייוסמ יאנת תומשגתה דע הלועפה תונש

 .דועו

 יכמסמל סחיב לדחמ תורירב עובקל ןתינ

 תורזוחה תונוש תודוקפש ךכ ,\ו

 וללכיי ךמסמ לכ שארב ןמצע לע

 תרוצ ןוגכ ,תונוש תופדעה ןכו ,ייסהילאמי'

 ךמסמב םסיבלשמ ונאו הדימב) ךיראתה

 .(ךיראת תודוקפ

 דועית

 -ומע 1030) ןויע רפס ללוכ הנכותה דועית

 םהינש - (דומע 480) לוגרית רפסו (םיד

 ירועישב ומנמנש ולא תבוטל .תילגנאב

 ךירדמ הוולנ ,םילצעתמ סתס וא תילגנאה

 דועיתה .(םידומע 140) תירבעב רצוקמ

 ,הליעי הרוצב ךורעו ,טרופמ ,יעוצקמ אוה

 .האנו תישומיש

 דועיתב םג ומכ ,(סז000ז₪60-ל דועיתב

 -וכה הנופ ,תורחא תובר תונכותל ירבע

 בצמ סא סג .דבלב רכזה שמתשמל ת/בת

 עיגה ,תינקתה הפשה תושירד לע הנוע הז

 -ינב צמאמ תצק עיקשהל ליחתהל ןמזה

 -מש ריבס .םינימה ינשל סינופה םיחוס

 -וקה רפסממ ןטק וניא תוארוקה רפס

 .רתוי לודג ףאש ןכתייו ,םיאר

 האצות וניא דועיתה לש ינתמיאה חפנה

 הלימ לומ הלימ

 .הנכותה ףקיה לש אלא - "יחופיני לש

 רתוי לקו ,םיליפנה לע תינמנ ו

 תמחלמ :האצומ עקר לע הפקיה תא ןיבהל

 ןיבל הניב ייתבושמ הז ירה הברמה לכיי

 העקשה סע ,בייהראב תוליבקמ תונכות

 -ותה חותיפב םירידא לדוג-ירדסב תיפסכ

 .הקוזחתבו הכימתב ,הנכ

 -נא םילילמת דבעמ וניה /סז686766 ךא

 בלשב תירבע רבדל לחהש ,ורוקמב ילג

 (5.1 8) תיחכונה הסריגב .וייחב םדקתמ

 ךא ,יתועמשמ ןפואב הרפוש תירבעה תמר

 .תויעב רפסמ ןנשי ןיידע

 - \/ס600[60067"0-ב תירבע
 "םא-תפש" אל ןיידע

 ,\אסז6טסז₪₪ לש ימינפה דודיקה תכרעמ

 תבייחמ ,תילגנאב סיכמסמ רובע הננכותש

 העברא תועצמאב סיירבע םיוות גוציי

 תיב תמועל תאז ,תוא לכל (פוטפ) םיתב

 -מה ,םיצופנה םילילמתה ידבעמב דיחי

 -עב 48011 יוותכ תירבעה גוצייב םישמתש

 לש דודיקה תכרעמ .128-154 םיכר

 רובע ךכ סושמ תיתייעב איה

 .תירבעב סלוכ וא סרקיעב םהש םיכמסמ

 -שמ הרוצב לדג סיירבעה םיכמסמה חפנ

 טסקט בוק לדוגמ העברא יפ :תיתועמ

 תעב הנכותה יעוציב ךכ בקע !45611-ב

 סייטיא םניה תירבעב םיכמסמ דוביע

 תעב יוטיב ידיל אב אל הז לובריס .רתוי

 -פב שגרומ טלחהב ךא ,טסקט תדלקה

 -ומה דומעה תיימדה ,ףודפד ןוגכ תולוע

 -שכ דחוימב ,דועו תויא תקידב ספד

 םיכמסמב הנכותה לופיטל ותוא םיוושמ

 .סיילגנא

 לעב בשחמב שומיש תבייחמ וז הלבגמ

 ,(הלעמו 386) תיסחי הובג דוביע רשוכ

 ינב םיכמסמ ףטוש ןפואב םיכרועו הדימב

 ןובשחב תחקל שי .רתויו םידומע רפסמ

 -במ סמצע טסקטה יצבקב חופינה תא םג

 יכמסמ) .קסידב ןוסחיאה חטש תניח

 -שמ הסיחדל סינתינ תירבעב 1

 סחדנה ןנוכ םע םידבועו הדימב ;תיתועמ

 ,5180א6ז וא [כסטס!6-5ק460 י''ע ףטוש ןפואב

 .(סש טסקטה יצבק תא ןסחאל ץלמומ

 םידחוימ םיבצמב תויעב

 טסקט תמרב תירבעה בוליש תמרש דועב
 -בב יתלקתנ ,הבוט הניה ךמסמב ףטוש

 -תב טסקט תסנכה תעב תונוש תויע

 :סינוש סידחוימ םיבצמבו ,םינוש םיטירפ

 ו

 ידכמ ידמ הלודג םיילוש תרעה רשאכ

 דומעל הלש הרבעהו) דיחי דומעב סנכיהל

 ,("רוחיי רוצית התומלשב אבה

 -ומע ןיב הרעהה תא לצפמ

 דומעל רבועה הרעהה לש קלח ותוא .םיד

 םג ךכו ,יייארי תוכפהתה ךפהתמ אבה

 דומעמ) יידישממיי תנייצמה הלימל סחיב

 .(םדוק

 וניא ורקמ תרדגהב ללכנש ירבע טסקט

 ,סורקמה ךרוע תועצמאב הכירעל ןתינ

 -מכ תוגצומ תוירבעה תויתואהש סושמ

 -וכה ורקמ רידגהל רתוי לק .םישקמ ירפס

 .ותוא ךורעל רשאמ שדחמ תירבע לל

 -נא יוטיב ךותב עטק ןמסל סיסנמ רשאכ

 לכ עבצנ ,(תירבע הקסיפב עיפומה) ילג

 קלח קר רוחבל ןתינ אלו ,ילגנאה יוטיבה

 .ונממ

 חתופמ סילילמת דבעמ וניה

 -ימל םיבוט תונורתפ קפסמה ,המצע-ברו

 תבכרומ הנכות לככ .בחר םיכרצ ןווג

 בלש בייחמ \/סז66ז60 ,תויורשפא-תברו

 הדובע ךרוצל תיסחי ךוראו רדוסמ הדימל

 תכרעמ .הנכותה תלוכי לוצינו הליעי

 יכרצל תישומיש \/סז66ז60 לש עויסה

 -שמ רובע ידמל תלבגומ ךא ,עדי ייןונעיריי

 .שפחל המ סיעדוי סניאש םישדח סישמת

 סינכומה סימכחותמ םישמתשמ

 תולגתסהבו - הנכותה דומילב ייעיקשהייל

 דוביע תלוכי לעב בשחממ סינהנו ,הילא

 -יה לוצינמ תובר קיפהל םילוכי ,המיאתמ

 -מל | .\/סז006/608 לש ההובגה תלוכ

 ,תילגנאה הסריגב סינמוימה םישמתש

 תורשפא הארנ תירבעה הסריגב שומישה

 .תיעבט

 םוכיס

 ילאידיאה ןורתפה לע עומשל תיפיצ סא

 -מו תויעב אלל רדתסהל היהי ןתינ ותיא

 ה/תא סא .תבזכאתהש ריבס - תולבג

 דבעמ תריחב לע הטלחה ינפב ת/דמוע

 אלו ,הבשחמ עיקשהל יאדכ ,םילילמת

 -ות סע לעופב דובעל תוסנל - ךכמ תוחפ

 םילילמתה דבעמב הריחבה .תונוש תונכ

 ןח אצומש המ ןכש ,ישיא ןיינע םג איה

 עפשומ ינויגהו חונ ונל הארנו וניניעב

 .סדוקה וננויסנמו ונילגרהמ תובר

 (03-6739575 ילט ,פייטורקימ) ץרפ המלש
 רואל-האצוהה ימוחתב הכרדהו ץועייב קסוע

 .תבשחוממה



 תנכותל השדח הסריג
]64-50 

 -יב 64 ירצומ הציפמ ,תוכרעמ 8.0.8 תרבח

 השדחה ואוחשסא8 תסריג קווישב הלחה ,לארש

 -ובה היתונוכת ןיב .6-5שקםא7801807 לש

 :תואבה ןייצל ןתינ וז הנכות לש תוטל

 .הלעפהו שומישל הלק הניה וז תכרעמ 4

 .המצוע יבר בולישו םינותנ תרושקת תלעב 4

 .טקייורפ ימישרת רחבמ תלעב 4

 היגולונכטה תמדקב תוחודו הקיפרג תללוכ 4

 .סדקתמ םיבאשמ לוהינ הליכמ 4

 -ידע ירדס ןונכת ,םיבאשמל סינמז תוחול 4

 .הקספהל תונתינה תויוליעפו תויופ

 תחת האלמ תירבעב דבוע רצומה 4

 .הלעמו \/וח0סואפ 1

 אשינ הידמיטלומ בשחמ

 -ינה בשחמה לש 750 םגד לע הזירכה מבי תרבח

 -ינפ הידמיטלומ תלוכי ללוכה דאואאשאס אש

 תללוכ ,ול תדעוימה ,השדחה הניגעה תנחת .תימ

 .60-80א1 ןנוכו םילוקמר

 גוסמ דבעמב דייוצמ דהזאא א 750-ה בשחמ

 -מב ,היגרנא תכסוח תדחוימ הסריג 1

 לש םיחישק םיקסיד ,33א[382 לש תוריה

 ,טייבהגמ 20 דע לש ןורכז ,טייבגמ 0

 -אב דייוצמ בשחמה .תועש 12 דע ותלועפ ךשמ

 ;ןוגכ הישעתב םיחבושמה ןמ הידמיטלומ ירוב

 -ימל תוסינכב ןכו לוקמרו וידוא סיטרכ

 .םידיינ ואירטס ילוקמר וא תוינזוא ,םינופורק

 יוהיזל תכרעמ סע בולישל תנתינ וידואה תלוכי

 .(צסוש עא 2 וא \סוש דץק) מבי לש ילוק

 .גייק 2.5-כ הסינכה ימגד לקשמ

 * יקסע עדימ < םיתוליש *  םישדח םירצומ =<  תוילארשי תורבח לש תועדוה

 העשת לע השרכה לטיגיד
 םישדח םיישיא םיבשחמ

 -דח םיישיא םיבשחמ העשת לע הזירכה לטיגיד

 סמ07 :תוחפשמ יתשמ ,486 ידבעמ ילעב ,םיש

 לכ יכ לטיגיד הזירכה ןכ .כ676 [.לא-ו [.ץ

 ורכמייש ,הרבחה תרצותמ םיישיאה סיבשחמה

 -של תוירחא ולבקי ,1993 טסוגואב 30-מ לחה

 הנושארה תוירחאה תנשב תורישה .םינש שול

 -מב ןכמ רחאלש סייתנשבו חוקלה רתאב ןתניי

 .תוריש תודבע

 -גמ 66 דע 25-מ ,םימגד 5 תללוכ 1.קש תחפשמ

 -וק זראמב ימוקמ קיפא לע יפרג ץיאמ סע ,ץרה

 םידבכ סימושיל תדעוימ 1קא תחפשמ .יטקפמ

 ,םויטנפל החבשה תורשפא תללוכ איהו רתוי

 לודג זראמו 128081024 דע הנחבאב הקיפרג

 .רתוי

 בשחמל ןוטרונ ךירדמ
 ישיאה

 -מה רובע בתכנ ישיאה בשחמל ןוטרונ ךירדמ

 -מש ימ רובעו ישיאה בשחמב םכרד םיליחת

 סניאש םישיגרמ םלוא ,בשחמב רבכ םישמתש

 ןוילימ לעמ .תמלשומ הרוצב ותיא םירדתסמ

 םדיעמ תילגנאה הפשב הז רפס לש םיקתוע

 -יכ לעו רפסה לש וביט לע רחא רבד לכמ רתוי

 -מל דעוימ ותויהב .ןוטרונ רטיפ ,ורבחמ ןורש

 ןפואב רפסה דעוצ ,הסונמל םגו ליחתמה שמתש

 ארוק לכל רשפאמו ,דבכה לא לקה ןמ יתטיש

 -תפ קר אל וב אצמת .ונויסנ יפ לע וב בלתשהל

 תנבהל הקימעמ תוסחייתה אלא ,םינכומ תונור

 אצמת תירבעה הרודהמב .םילוקישהו תוביסה

 קרפ םג ומכ ,לארשיל יטנולר עדימ הברה םג

 .05-ב תירבעה הכימתה לע דחוימ

 ןוטרונ ךירדמ
 ישיאה בשחמל
 חיועק קפיד לוהינו 005 תודוא לכה

 ףיקמה רפסה
 רתויב קימעמהו

 ישיאה בשחמה לע
 תירבעב

 ב
 יסאלק רכמ-בר

 לודג לש
 תונכותה ירצוי

 ק6-ל

 ווג

 םישדח םירצומ < :תוילארשי תורבח לש תועדוה

 -מע 448 םיבשחמ-סוקופ תאצוהב אציש רפסב

 .חייש 89 וריחמו םיד

 תא תרפשמ החנמ וק
 יאסרובה עדימה יתוריש

 -יפ יבלשב ייהחנמ וקיי תרבח תאצמנ ולא סימיב

 -יגב 005-ה יתוריש תכרעמ לש סינורחא חות

 -וצת רשפאת וז תכרעמ .(\/וחשסואפ) תונולח תסר

 לע תינמז וב תונושה רחסמה תוריזמ עדימ הג

 -יימ עדימ יטרפ הנכותב ובלושי ףסונב .ךסמה

 תנכות ןוגכ ייהחנמ וק" לש םיידעלב םימוש

 -ינו הגצהל ףיידמ ,ירוטסיה יפרג חותינל הייגנ

 .דועו םייפסכה תוחודהמ סינותנ חות

 םידחוימ תופרטצה יאנת סםג העיצמ החנמ וק

 ףרטצהל םיניינועמה 6 א/א621אם ייונמל

 -מה העדומב םיטרפ .60חוקטפטח6 תורישל

 .הז ןויליגב תמסרפת

 הנושאר הנכות תנגה
 שזאפסוא8 אד -ל

 ךמות ןידלא לש הנכותה תנגה 57

 השדחה הלעפהה תכרעמ - יואססו/5 אד -ב

 סלועב ןושארה ןורתיפה והז .טפוסורקימ לש

 -ות ינרצי .תאז השדח הלעפה תכרעמל גצוהש

 -אב ,םהלש הנכותה לע ןגהל תעכ סלוכי הנכ

 -נה הלעפהה תוכרעמ לכ תחת ,[145: תועצמ

 5, \צוחטסש5, 05/2-מ לחה ,ש6-ה רובע תוצופ

 תותשרל דעו תונוש סקינו* תוכרעמ ךרד

 .\/וחשסש5 אך -ו

 ינפלואב היצמינא ידומיל
 ביבא-לת המינא

 -ילל זכרמ תחיתפ לע םיזירכמ המינא ינפלוא

 -וי זכרמב .תבשחוממו תיסאלק היצמינא ידומ

 תבלושמ תיסאלק היצמינאל םיסרוק ולעפ

 תואנדס ,תונוש תומרב (1200 הגימא) בשחמ

 ,ןויע ימי ,תבשחוממו תיסאלק היצמינאב הריצי

 .תפסונ המוזי תוליעפו םירויס
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 -לה תנש תליחת םע ולחי םייעוצקמה םיסרוקה

 להק לא םג-ומכ בחרה להקה לא ונפיו םידומ

 -לק היצמינאב תודוסי לבקל הצריש יעוצקמ

 .תבשחוממ וא תיסא

 תרדס לע הזירכה 457
 /םיקורי* םיבשחמ

 -תל םאתהב החתופש ,השדח 486 יבשחמ תרדס

 -יב הזרכוה ,סינקירמאה הביבסה רומיש תונק

 תינקירמאה םיבשחמה תרבח ידי-לע הלא סימ

 -סה רומישל תונקתה לע רומשל הרטמב .א5

 60 תכירצל םישדחה םיבשחמה וחתופ ,הביב

 ,יתרקויה סרפב וכז ךכל תודוהו ,דבלב טאו

 הביבסה תוכיאל תונכוסה לש ,ייהיגרנאה בכוכ"

 .תינקירמאה תיתלשממה

 לע הזירכה טפוסורקימ
 תירבע הסריג
 סץץזסמ תליבחל

 תירבע הסריג לע הזירכה לארשי טפוסורקימ

 -וכ הליבחה .0:ו66 דרשמל תונכותה תליבחל

 -יגה ,ואסףט יפרגה םילילמתה דבעמ תא תלל

 -גה תוגצמה תנכותו 88681, ינורטקלאה ןויל

 םא6סמו-ו אסאע | .קסוםאק0וא]ז | תיפר

 .תירבעב הדובעב אלמ | ןפואב םיכמות

 סלוא ,ןכ םג תירבעב תכמות ץסוצטתץסואד

 רוקמ דוקב תומאתהה ןיידע רצומל ושענ אל

 תליבח .לאמשל ןימימ הדובעב האלמ הכימתל

 לש עצבמ ריחמב קוושת תירבעב 0:168-ה

 .הנשה רבמצד שדוח ףוסל דע מייעמ דועו 9

 תססובמ הדובע תנחת
 ץמאזנשש

 -ובע תונחת תרדיס לע הזירכה יטבילוא תרבח

 םימושיל תדעוימה ,80ק85א/א םשב ,השדח הד

 .תוירושיקו הקיפרג ,בושיח תמצועב סיינעבות

 -ובמ בשחמ אוה הרדיסה שארבש א!6/620 םגד

 * יקסע עדימ * םיתוריש : םישדח םירצומ <  תוילארשי תורבח לש תועדוה

 . ₪154 תכרעמ קיפא םע (60א182) םויטנפ סס

 ישאר ןורכזו 512א8 ןומטמ ןקתומ סאה חול לע

 -וכ תיפרגה תכרעמל תויצפוא שולש .256א18 דע

 קיפא לע אומ 1280א1024 ,ליגר 6 .תולל

 לע ססובמה ריהמ הרטלוא ץיאמ וא ימוקמ

 יצורע 2 םג ללוכ סאה חול .706ז9000 דבעמ

 -טס לוק תכרעמו טנרתא תשר רקב ,565]

 תינופואיר

 ימישרת תנכהל הנכות
 המירז

 -ימ לש הנכותה ירצומ תציפמ ,תינלכ תרבח

 תנכות תא ראב קוושת ,לארשיב סקיפרגורק

 .המירז ימישרת תכירעל ,א86 1.0 דה

 תחת תלעופ ,(2.0) השדחה התסריגב הנכותה

 הקפה תרשפאמו 3.1 תונולח יפרגה קשממה

 .המירז ימישרת לש תיעוצקמו הליעי ,הטושפ

 תורשפא סע) תונוש תורוצ 300-מ רתוי הנכותב

 שומיש תרשפאמ איהו (תופסונ תורוצ תרוציל

 יוניש ,םינוש םיגוסב טסקטב ,תומרגאידב אלמ

 -אמ איהו תונולח ,תוירושיק ,םיעבצ ,םילדג

 ,תוינוציח תונכותמ םינותנ טולקל סג תרשפ

 .םימוליצו םירויא ,םיפרג ללוכ

 ףגא המיקה דרקפ טלויה
 םיישיא םיבשחמל דחוימ

 יפקיה דויצלו

 קווישה ךרעמ תא תשדחמ לארשיב דרקפ טלויה
 -מב .יפקיה דויצ ירצומו םיבשחמ לש לארשיב
 ףגא םקוה ,השדחה תיקווישה תוכרעיהה תרגס
 יפקיה דויצו םיישיא םיבשחמ קוושייש שדח
 םג ףסונב שמשמה ,ביברא לצרה דומעי ושארבו

 .לארשיב דרקפ טלויה לייכנמס דיקפתב

 -לו ביחרהל תדתעתמ לארשיב דרקפ טלויה

 הלש םישרומה םיקוושמה ךרעמ תא קימעה

 -רל םג רודחלו םיישיא םיבשחמלו יפקיה דויצל

 שדח םירצומ < תוילארש* תורבח לש תועדוה

 -עש ,םילזומה 06-ה יבשחמ סע ,קווישה תותש

 .סינורחאה תועובשב הזירכה םהיל

 0%6 םע ץורו לחתה

 :תוירקיע תורטמ יתשל דעונ רפסה

 -מב הליעי הדובעל הריהמו הלק ךרד תוותהל 4

 .ישיאה בשח

 אשונה לכ תא ליחתמה שמתשמה תא דומלל 4

 .תעדל ול בושח תמאבש סיישומישה

 יבוטמ דחא אוה ,ןוספמיס ןלא ,רפסה רבחמ

 -סש ,בייהראב רכמ-יבר 6 ירפס לש םיבתוכה

 -והב אציש רפסב .לארשיב םג החלצהל וכז וירפ

 39 וריחמו םידומע 192 םיבשחמ סוקופ תאצ

 .חייש

 ו וו
\ 

 רובעל לוכי התא םג
 6-61 -ק

 התא תוכרעמ 8.0.8 תרכח העיצמ רשא עצבמב

 הנכותל והשלכ םינותנ סיסבמ רובעל לוכי

 .האיצמ ריחמב 6-0 ןץקמא

 -תמ תונוכת תיחכונה ותסריגב 6-61.[קקטא-ל
 :ןוגכ ,תובר תומדק

 שמתשהל רשפאמה ימני ןורכז לוהינ +
 .הבר תוליעיבו תוריהמב ,ימניד ןורכיז 64א18-ב
 .(תוינכותו ,םיסקדניא ,םיצבקל)

 -ותנ ידסמו םיצבק ילהנמ רפסמל תוירושיק 4
 תוירושיק .השדחה הסריגה ךותב םינבומה םינ
 תסאק80, תרזעב ונכדוע וא ומקוהש םיצבקל
 .דועו ג 0%. 858 !וו, 8455 זצ
 רתויב םדקתמ (תואיגש הפנמ) 800058 4
 -ות ןוקיתו חותיפ רשפאמה ,רוקמ-דוק תמרב
 .תוריהמבו תולקב תוינכ



 *- תוילארשי תורבח לש תו

 -ופ רוביחל טרופמ שמתשמ דועת + קשמימ 4
 -לו 61ןקקמח-ל אא, 45651 0-ב תויצקנ

 .םינוש ךסמ יקשממ

 השדח רכש -תנכות
 26 יבשחמל

 -וימה השדח הנכות לע הזירכה "קינוי" תרבח

 תנייטצמה ,66 יבשחמ לע רכש יבושיחל תדע

 ןווגמ תרציימ הנכותה .תויתודידיבו תושימגב
 -כה סמ) םייתלשממ םיפוגל םישורדה תוחוד

 איה .םדא חוכ לוהינלו (ויכו ימואל חוטיב ,הסנ

 30 םיקיסעמה םינוגריאו םיקסעל המיאתמ

 לש תדחוימ הרשכהל תקקזנ הניאו הלעמו שיא

 .םיליעפמה

 תושדח תוא סריג
 0608-2כ

 ללוחמ לש תושדח תואסריג וררחתשה הנורחאל

 ,םיבשחמה םורטקפס לכל 0605 םימושיה

 -חמ .ק6-ב הלכו אוג ןאא \אומ יבשחממ לחה

 -וכ תושדחה תואסריגה יכ רסמג םיבאשמ תרב

 תסריגל תופסותו םירופיש לש איש רפסמ תולל

 הסריג) אגא תסריגלו (6.8 הסריג) !םאו/אוז=

 הכימת ופסונ 76-ו סקינויל תואסריגב .(5

 םיבאשמ .השדח תיפרג תכרעמו תירבעב האלמ

 תויומלתשה תרדיס סיבורקה םישדוחב ךורעת

 שי םיטרפל .םישדחה םיטקפסאה לכ וצומי ןהב

 .03-372265 וא 6383324 :לטל רשקתהל

 םיבשחמ תרושקת
 רזייל תועצמאב

 תוכרעמ תא לארשיב קוושל הלחה 101 תרבח
 -תא ןיב תרושקת תותשר רושיקל 6 863-ה
 תורשפאמ 'טזג 8080ו-ה תוכרעמ .םיקחורמ סיר
 בצקב מייק 1 לש חווטב תרושקת תותשר רוביח
 ,(1.4א5) תוימוקמ תרושקת תותשר לש סינותנ
 ,אמגודל .דועו םילודג םיבשחמ ןיב ריהמ רוביח
 -ופה 'דסאטח ₪וחַק תותשר יתש לש ריהמ רוביח
 תיגול .תשרל ןתכופהו 161875 לש בצקב תלע
 .תחא

 ,י'םוטנמומיי תרבח ידי לע תוקוושמ תוכרעמה

 ארשי תורבח לש תועדוה * יקסע עדימ * םיתוריש * םישדח סירצומ

 -יב 1.0[ תוכרעמל ידעלבה קוושמכ התנומ רשא

 לע לארשיב קווישל ורשוא 1.01 תוכרעמ .לארש

 .תרושקתה דרשמ ידי

 הנחבאב 43 רזייל תספדמ
 120001 לש

 לארשיב קוושל הלחה לטארשי תרושקת רוכ

 -תל רקיעב תדעוימה [זווגפש?וטפ 12 תספדמה תא

 -וקנ 1200 לש טלפה תוכיא .סופד-סדקה תישע

 אלל סופדל טסקט תנכה תרשפאמ שטניאל תוד

 .דיימורב וא םליפ לע רדס יתורישל תוקקדזה

 ללוכ ,לודג לדוגב םיפד תנכה רשפאמ ףדה לדוג

 -ממ תינמו-וב תספדמל רבחל ןתינ .ןומיס יבלצ

 .יליבקמ קשממו טנרתא ,אקקו6זג|א יקש

 לש תושדח תוספדמ
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 תוספדמ יתש קוושל הלחה סיבשחמ םית תרבח

 :פאז גקאסס/6ד5 לש תושדח

 ,128 1580 םגד ,תיתקלחמ רזייל תספדמ 4%

 תספדמה .תותשרב תצמואמ הדובעל תדעוימה

 43 ריינ לע שטניאל תודוקנ 800 טלפ הסקיפמ

 56950 הריחמ .הקדל םיפד 15 לש בצקב

 .מייעמ+

 םגד ,הקצומ הוועש תיגולונכטב עבצ תספדמ 4

 הקיפמה טפירקסטסופ תספדמ וז .!סשז 5

 הנחבאבו ליגר ריינ לע םינווג ןוילימ 16-ב טלפ

 .שטניאל תודוקנ 300 לש

 הנכות .ג ושזזאפסשפ םולש
 הבהאב הלוגל לארשימ

 סולשיי תנכות תא הגיצה תוכרעמ ץא| תרבח
 ייתונולחיי תביבסל רזע תנכות - "1 וצואססו5
 תא תדעיימ תוכרעמ פו .ידוהי-ילארשי ןווגב
 -ורה םיקסע ישנאל ,לארשיב םירייתל הנכותה
 אוציל ,םהיתוחוקלל תדחוימ הנתמ חולשל םיצ

 -יל םיבורקה לכלו םיל רבעמ תוידוהי תוליהקל

 .םה רשאב לארש

 השולשמ תבכרומ "1 וצואפסו/5 םולש"י תנכות

 -יו םילארשי םינחל לש םילילצ תכרעמ :םיקלח

 םישדח םירצומ >

 -יל תורושקה תוינועבצ תונומת לש טס ,םידוה

 תביתכ סירשפאמה םסינפוג ינשו תודהיהו לארש

 .תירבעב םיטפשמו םילימ

 (,', ו

 תירבעב םינפוג תירפס
 אג זמ א 4

 סשב ,קרוי וינ ,ןילקורבמ תיאקירמא הרבח

 םינפוג תירפס לש רורחש לע העידוה ,אמאו?

 יגוס 130-מ תוחפ אל תללוכה סיירבע (=0%15)

 ךחושזץק6 טמרופב תועצומ תוירפסה .תויתוא

 -דל .םישוטניקמלו ע6 יבשחמל '1ץְקִט | טמרופבו

 םינפוגל םאתהב תובצועמ תויתואה הרבחה ירב

 תונונגסו םילקשמ ןווגמב םירלופופ םייניטל

 ,בייהראב הרבחל תונפל ךירצ םיטרפל

 (435-6699)718 :לט

 תא הכימסה טפוסורקימ
 תניב-דר תאו לטיגיד
 אז תונולחל הכימת ןתמל

 לארשי לטיגיד תא הכימסה טפוסורקימ תרבח

 ,אד תונולחל הכימת ןתמל תניב דר תרבח תאו

 -נה םירצומלו אז תונולח לש םדקתמה תרשל

 -וש תורבח תמכסהב .וז הלעפה תכרעמל סיוול

 -ימ תמשיימ ,אד תונולחל הכימת ןתמל תונ

 וניא רצומה ריחמ הב השדח השיג טפוסורק

 הכימתה ריחמ .וב הכימתה ריחמ תא ללוכ

 לכ לש תויפיצפסה תושירדל סאתהב עבקי

 .לבקל רחביש הכימתה ילולסמל םאתהבו חוקל

 ריחממ הכימתה ביכרמ תדרפה לש ,וז המגמ

 -ימ ירצומ ראש יבגל םג דיתעב סשוית ,רצומה

 .טפוסורק

 תקוושמ ורפ-ורטאווק
 חש 340 :עצבמ ריחמב

 מ/עמ ללוכ

 המידקה לנוישנרטניא דנלרוב הנכותה תרבח

 -תה תואסריגה לש קושל האצוהה תא שדוחב
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 ורפ ורטאווק ינורטקלאה ןויליגה לש תושד

 תגיצנ לנוישנרטניא ירפ ./1[אס0+/5-ו 005-ל

 ורטאווק תרודהמ תא רוכמת ,לארשיב דנלרוב

 אלל ריחמב תוביבסהמ תחא לכל השדחה ורפ

 -וקה ריחמה עברמ תוחפ ,חייש 340 לש םידקת

 .1994 ראוניב 15 דע ,םד

 תא הנשה ילויב 1-ב לחה אראב שכרש ימ לכ

 לבקי  ,ואואססוש5-ל וא 08-ל ורפ ורטאווק

 30 טעמל) השדחה :הסריגה תא םולשת אלל

 -יגה תא לבקי ףסונבו (חולשמו לופיט ימד חיש

 שוכריש ימ לכ .החותיפ סויס םע תירבעה הסר

 ורפ ורטאווק לש השדחה 5.0 הרודהמה תא

 -וכה ,תמדוקה 4 הסריג תא םג לבקי ,005-ל

 .רוקמ דוקב תירבע תלל

 תונכות ץיפת חד
 לש חוקל/תרש

 טפוסורקימ

 לע המתח (815) .סא.יט.רא הנכותה תרבח

 תוכרעמ תניב תרבח םע הלועפ ףותיש םכסה

 .סא.יט.רא התנמתה םכסהה תרגסמב .הנכות

 ( ווטח/56ח6ז) חוקל/תרש תונכות לש ץיפמכ

 -מו תניב יייע תקוושמה ,טפוסורקימ תרבח לש

 .\\/וחסואפ אד הלעפהה תכרעמ לע תוססוב

 א5-א/41/. | תונכות תא ץיפת .סא.יט.רא

 502 5םחצ א, 5א4 6 א , 5011500015 +

 .אד / אסצ גאסםס 5

 אמ586-ש תונכות 0
 ב/הראל םישילא לש

 -יב המתח מייעב םיבשחמורקימ םישילא תרבח

 5118071 תרבח סע קנע סכסה לע ולא סימ

 תרבח .8886-ט תנכות תצפהל תיאקירמאה

 350,000 תצפהל ןויכו השכר טס

 תנכות לש סיקתוע (ףלא םישימחו תואמ שולש)

 -ופ ₪850-0 תנכות .סינותנ תלצהל ₪56-0

 ,ףייצ תרבח סע ףותישב סישילא יייע <ראב החת

 .סינותנ תלצהל םיחמומה

 לש יטמוטוא יוביג תעצבמ ₪886-0-ה תנכות

 -בו ישיא בשחמב רתויב םיבושחה םירוזאה

 לש תיגול הסירק לש הרקמב .חישקה קסיד

 -וסמ ,איהש הביס לכמ בשחמב חישקה קסידה

 ינויחה עדימה תא רזחשל ₪856-ז) תנכות תלג

 עדי לכ שרדיש ילבמ תאזו תורופס תוקד ךותב

 -הל אוה תושעל וילעש לכ .שמתשמהמ ינכט

 תא קילדהלו 4 ןנוכל הלצהה טקסיד תא סינכ

 הנכותה עצבת הדובעה ראש לכ תאו בשחמה

 .המצעב
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 :לבונ תשר
 תורישו הלעפה ךירדמ

 תמרל עיגהל החוטבו החונ ךרד הוותמ רפסה

 -עה תונחתו תרשה תלעפהב ההובג תונמוימ

 ןיקתו ןוכנ רדסב תולועפ תושעל ךיא 6 :הדוב

 תשרב סיבאשמו םינותנ ףתשל ךיא 4

 תשרה תומלש לע ןגהל ךיא 4

 תוליעיב תומישמ עצבל ךיא 6

 חררעמה יעוציב תא רפשל ךיא 8

 לבונ תשר

 תורישו הלעפה ךירדמ

 אג 0 וב

 ווסרג אוו\ ג תודוקפ
 .תותטר לע חריקס

 לוהינ תומישמ 100-מ רתויב םיטרופמ הלא לכ

 רבסה רפסב .שמתשמלו תשרה להנמל הקוזחתו

 3.א-ו 2.א תוסריג א6ו\/ג6 תודוקפ לש טרופמ

 לכל תומיאתמה תוישומיש תוקינכט לש הגצהו

 ימע 285 ימע-דוה תאצוהב אציש רפסב .עוריא

 .חייש 69 וריחמו

 תופרטצמ ₪מ?-ו מבי
 5שא לש פז -ל

 תנכות יושירל םכסה לע העידוה 5שא תרבח

 הדובע תונחת לע הב שמתשתש ,מביל וא 1

 לש הדובעה תונחתל רשפאת ואו .0

 אווסאס5ס הז אואססוא5 ימושיי ףירהל במי

 \שואפסוא5 וא 205 הלעפה תכרעמב ךרוצ ילב

 .ןמצע

 הנימז \א48ַ] היהת מבי םע םכסהה תובקעב

 -וי הדובע תונחת ינרצימ השולש לש תוחוקלל

 וקפיס דחיבש - מביו ₪, 50א - םילודגה סקינ

 -סל םיתרשהו הדובעה תונחת שמח לכמ עברא

 .סלועב סקינוי תביב

 "תונולח* :סט\ םמחאס 3
 ריעז אשינ בשחמ לע

 שדחה תהבחמה בשחמ-תת לע הזירכה יטבילוא

 ,רבד לכל 6 בשחמ ,0ש 86א0 33 - הלש

 1.3 ולקשמש (מייס 21א15) ףד יצח לש לדוגב

 ול שי ,386 דבעמ לע לעופ בשחמה .דבלב גייק

 דע לש הבחהה תורשפא סע) בייגמ 4 לש ןורכז

 00 088א0-ב .בייגמ 60 קסיד חפנו ,(בייגמ 2

 -חל \/085 ,תונולח ,א15-005 תנכות הייונב

 -ול לש 086/א1288-הו טפוסורקימ לש תונול

 -מל תרשפאמ ,תינבומה לוקה תכרעמ .סוט

 םינוש םיצבקל תוילוק תורעה ףרצל שמתש

 םירחא םישמתשמ םע תוילוק תועדוה ףילחהלו

 יצבקב לפטלו ןסחאל רשפאמ הנבומ ןופורקימ

 .תועש 6 הללוסה ייח ךרוא .לוק

 תויפרג הדובע תונחת
 58שא לש תושדח

 לש תושדח תורדס יתש לע הזירכה 5\/א תרבח

 .תידמימ תלתו וד הקיפרגל הדובע תונחת

 הקיפרגל תדעוימ 10 דיטזסס0אקוט< תרדיס %

 -וו ןויליממ רתוי לש הקופת סע תידמימ-וד

 דע הנחבאו שטניא 20 ךסמ ,הינשל םירוטק
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 תלת הקיפרגל תודעוימ 102א-ו 2א תורדסה 4

 24 לש קמוע +צוחו עבצ תויביס 24-ב תידמימ

 -וו ףלא 725-ל דע תוקיפמ תונחתה .תויביס

 -הב הכימת סע הינשל סייידמימ תלת םירוטק

 -טס לילצו םסינווג תויוגזמתה ,000840/0 תללצ

 .ינופואיר

 -יחמ ,בושחימ ת.מ.א ,לארשיב םיציפמה ירבדל

 -יבל ריחמ סחיב ךרד תצירפ סיווהמ תונחתה יר

 ,םיעוצ

 םע ויד תקרזה תספדמ
 בוט שאר

 -זה שאר שי ןוספא לש 5111/05 800 תספדמל
 ירטקלא-וזאיפ שיבג לע ססובמה ,ידוחי הקר



 וניא שארהש ךכמ האצותכ .וידה סומיח לע אלו

 םייחה לכל תוירחא תתל הרבחה הלוכי סמחתמ

 < תוילארשי תורבח לש תועדוה = יקסע עדימ = םיתוריש <  םישדח סירצומ <  תוילארשי תורבח לש תועדו

 -קו םיילאוטסקט םיכמסמ ,םיטוטרש ,תוטלקה

 -ינ רשפאמ תכרעמה .םיבשחוממ םימושיי יצב

 .[אסאפ5 סינותנ ידסמב עדימ תוליעיב

 2 תוחול ךות ,הצפהו רווחיא ,ןוסחיא לש םלשומ לוה .הספדהה שאר לע

 ס/'ביתל (ס161717885) ןכו .או8תאואססואפ  תוביבסב הלעפה תולק | לש הנחבאב טלפ םיקיפמה םיקרומ 48 שארב

 הקיפרגו .שמתשמה יכרצל תורופתה תוביבסב = -של םינמיס 225 דע 150 לש תוריהמב 360071

 הקיפסמה ויד תטסקמ הנוזינ תספדמה .הינ

 הספדהה .רלוד 30 הריחמו םינמיס ףלא 700-ל

 -מה ריחמ .תויפוקשו תופטעמ ,ליגר ריינ לע איה

 -יא - קטינמוא :לארשיב קוויש .רלוד 750 תספד

 .תוכ

 השדח הרבח :ןומרא
 החמתמ דר-תניב תצובקב

 קוחרמ תותשר תרקבב

 ארקנה ,הרבחה לש ןושארה םירצומה וק

 -ומ סהב םינוגראל רשפאל דעוימ ,סא₪

 -ודג תוימוקמ םיבשחמ תרושקת תותשר תונקת

 הטילש ידכ ךות ,ינורטקלא ןפואב עצבל ,תול

 תרובעתב רושקה עדימ לש ףטוש ףוסיא ,קוחרמ

 ,תולקת לש קוחרמ ןוחביאו ,תשרב םינותנה

 .ןתושחרתה סרטב דוע

 ימואלניבה ןקתה תא סאות "ןומרא" ירצומ וק

 הרוטקטיכרא רידגמ הז ןקת .חאוסא שדחה

 -צע לוהינ ינכוס" סהב רשא ,(הפשו םיללכ)

 -ונת לש הלודג תומכ ופסאי ,(ק808₪) ""םייאמ

 תעבט תותשרב הרובעתהמ ,תוקיטסיטטסו הע

 .(0דחטאאםז) טנרתאו ,(10א א ₪1א0) ןומיסא

 הנכות לודומכ סיצר ןומרא לש "ילוהינה ינכוסי

 תויאמצע הרמוח תודיחיכ וא ,ןאס בשחמ לש

 -יל הרמוח תדיחי לכ .תשרה ינפ לע תורוזפה

 םיקשמימ העברא דע ליכהל הלוכי ,תאזכ תידוע

 .תשרל

 ?6 תססובמ תכרעמ
 תונומת בוכריאל

 םיכמסמו

 רבעשל) תנאדא תרבח לש הידמיטלומה תצובק
 608705 תכרעמ תא הקישה (ףוסמ-סוקירב
 ,םיכמסמ ,רופא ינווגבו עבצב תונומתל ןויכרא -

 הרמהו סוליצ וא הקירס יייע

 ,הנומת לכ םיכפוה ,תילטיגיד

 -רש וא ךמסמ ,תיפוקש ,םוליצ

 -מה .ינורטקלא ךמסמל טוט

 תללכושמ הטישב סחדנ ךמס

 ןוסחיאב תוליעי החיטבמה

 -הל תלוכי ליבקמבו ,רוזחיאו

 לש תוכיאה תמר תא םיאת

 -מה יכרצל רמשנה הרמוחה

 -הו רוזחיא .םינושה םישמתש

 -מל ןויכראהמ םיכמסמה תפ

 תשר ךרד תישענ רזובמ ןוגריאב םישמתש

 -ותנ תחטבא ןונגנמ לש הטלשה ךות ,תרושקתה

 .תוידוסו םינ

 תביבסב םינותנ ידסמ
 חוקל/תרש

 לש תושדח תרש תואסריג לע הזירכה 64 תרבח

 64-1פאו8 םינותנה ידסמ

 יייעביטיי בוליש םירשפאמה ,6-104760א1-ו

 .ק6 תותשרו םייזכרמ םיבשחמ ןיב

 \עואפסוש8 תרשב תוכמות תושדחה תואסריגה

 חותפה תוירושיקה ןקת יפל וחתופש םימושיו

 -יקה ילכ וא (ספ) ימניד סינותנ ףוליח ,6

 -עה תביבס .64-08צא ארקנה 6 לש תוירוש

 -שר ףיקהל ךכ הלוכי 64 לש תבלושמה הדוב

 אוצ5, ,לטיגיד לש 0קחשא15 ,סקינוי ,ק6 תות

 תוירושיק לע 64 עידות בורקב ./98-ו 0

 סיפסונ סינותנ ידסמל

 תרגהמ זאסתמ5
 אמו תמ תביבסל

 1א0א85 םינותנה דסמ תינרצי ,א5%א תצובק

 לע תדבוע ,(תוכרעמו הנכת לעי :(ראב תוגיצנ)

 לש אטדוא אש תרושקתה תביבסל א1.א| תסריג

 דסמ קר הקפיס התע דעש 1א0885 .אסץ מוט

 תסריג קפסת ,ץגא יבשחמלו סקינויל םינותנ

 ףוסב אטזוא חם 3.א-ל ]א6אש5 לש סיחתפמ

 -מל הסריג .הנשה ףוסב קוושי רצומהו רבמטפס

 -של תדעוימ אדו 88 4.0-ב ךומתתש סיחתפ

 ןושארה ןועברב קפוסי רצומהו ,רבמבונב רורח

 .1994 לש

 -ותה תובחרה 1א0885-מ הנשה תויופצ דוע

 -מל ורשפאיש ,םייבחרמ םינותנ יסופיטב תוכמ

 רזחאלו ןסחאל (615) תויפרגואיג עדימ תוכרע

 (מייעב המסידא ראב םיגיצנ) הרטסקד תרבח

 תוחול תרדס לע הזירכה

 ,םישמתשמ ןווגימל םיינחלוש םיינדי רזייטיגד

 הרדסה .יעוצקמל דעו יתיבה שמתשמהמ לחה

 :תוחול 3 תללוכ

 טוטרשל החפשמה לכל דעוימה חול 0906 4

 הנושארל סיקיזחמה םידליל םג םיאתמ רויצלו

 עיצמ אוהו מיימ 350/565/14 ולדוג .טעו ןורפע

 .שטניאל תורוש 100-1016 לש ההובג היצולוזר

 -לו עוצקמ ישנאל דעוימה חול אוה 01212 +

 רבכעב ןהו טעב ןה דייוצמ אוה) תיפרג תביבס

 הטוסק6%א לש 4טוס6 0-ל רבחתמה (יטפוא

 עיצמ אוהו מיימ 412/407 /24 ולדוג .\/:חשסש5-ו

 .שטניאל תורוש 100-1016 לש ההובג היצולוזר

 לעב רבכע םע רתוי לודג חול אוה פס812 +

 .מיימ 417/657/21 ולדוגו הלעפה ינצחל השיש

 שומישה דומ*ילל הכרע
 תונולחב

 םשב הכרע החתיפ טפוסורקימ תרבח

 דומילב עייסל הדעונש ,ץאספט6דיוצודצ קג6

 -עב .וצואססוא5-ב שומישבש תוליעיה תרבגהבו

 ישמתשמ ולכוי ,הכרעב תמייקה הדמולה תרז

 -הל ,ןיטולחל םסהל הרז תונולח תביבסש ,בשחמ

 ישמתשמ .ההובג המרב הנכותב הטילשל עיג

 וז הליבח תועצמאב ולכוי םיסונמ יאואסס5

 תחת תובכרומ תומדקתמ תולועפ עצבל דומלל

 קוטח הווהמ הנכותב שומישה .יאואסס5

 .ומצע רצומב יוצמה 61.ץ-ל ףסונ

 תותשרל הנגה חתפמ
 שוטניקמ

 חתפמ לע הוירכה עדימ תוכרעמ ןידלא תרבח

 .אוסוחוספוו לש /גקקוטדג|א תותשרל ינכפהמ הנגה

 אשו- ארקנה ,שדחה חתפמה לש לודגה ןורתיה

 םישדח םירצומ
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 תנמ לע דיחי חתפמב ךרוצ שיש אוה ,א/ג0157

 -מה תונחת רפסמ לע הצרה הנכות לע ןגהל
 .[/והסוחזספמ לש /\קקושדגוא תשרב ןהיניב תוהשוק

 רבחל ךרוצ ענומ 6(-א[061450-ב שומישה

 ,ךכ בקע .תשרב הנחת לכל דרפנ הנגה חתפמ

 -המ החריט .ענומ םג שדחה הנגהה 'חתפמ

 סדנהמל ףסכ ךסוח םגו הנכותב םישמתשמ

 -מל רשפאמ א6ו-א8088457-ה ,ףסונב .הנכותה

 תונכות לש בר רפסמ לע ןגהל הנכותה סדנה

 תונחתה רפסמ תא עובקלו דדוב הנגה חתפמב

 -המ תחא לכ רובע תינמז-וב הצרהל תושרומה

 .תונגומה תונכות

 לכ תכפוה 6455118 ץגא
 רזייל תספדמ
 הילימיסקפל

 -תה ןורשה תמרמ תויגולונכט קאידוז תרבח

 -וח ןורתפ ,64561ד6 =4א לש הציפמכ התנמ

 -קפ תלבקו רוגיש רשפאמה ילארשי הנכות/הרמ

 .3.1 תונולח תחת סושיי לכמ רטיל תוכיאב םיס

 -דמ דיל תמקוממ 6555דד'8 תגא-ה תספוק

 םיסקפ טולקל וא רגשל הנכומו ,רזיילה תספ

 הבורמ ןורכז .יטמוטוא ןפואב םתוא סיפדהלו

 ,הללוסב הבוגמה (הבחרהל ןתינ ,ףד 40) םיפד

 תספדמה סא םג םיסקפ תלבק תופיצר חיטבמ

 64851ד8-ה .הטסקב ריינה רמגנש וא הקוסע

 דיחי קתוע לע תיטמוטוא הספדה רשפאמ "א

 דייוצמו ,סיסנכנ םיסקפ לש םיבר סיקתוע וא

 דעי תוצובקל רוגיש ,ההשומ רוגיש לש תונוכתב

 .רלוד 750 ריחמ .דועו

 םישדח םיתרש
 92 תחפשמב

 558צ88 ,השדח הרדיס לע הזוירכה מבי תרבח

 -עמ םע ,םויטנפו 486 יססובמ םיתרש לש 5

 םיללוכ םישדחה םיתרשה .1]84פ קסיד יכר

 :סיידוחי םישודיח רפסמ

 סשב הנכותהו הרמוחה לע הנגה תכרעמ %

0% 

 תא דירומה ,םאק?חו ,הספדה ץיאמ 4%

 .תרשהמ הספדהה סמוע

 סשב ימינפה קיפאב םינותנ תרבעה ציאמ 4

 פע חט!וזס 51ז08חו (סח1ז6[|0ז

 .06 תטישב תואיגש ןוקיתו ןורכז תנגה

 "תטהוליי הפלחהו יברזר ןנוכ םע 8410 ךרעמ 4

 .([101 5קהזט)
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 תוריש תונימא חיטבהל דעוימ הז תונוכת בוליש

 .םיטירק םימושיב תיברימ

 התכז תוכרעמ טרק
 40088 תוגיצנב

 הנכותה תרבח תוגיצנב התכו תוכרעמ טרק

 הנכות תוכרעמ לש סחותיפב החמתמה ,%6

 -יעו רויא ,תינחלוש רואל האצוה ,יפרג בוציעל

 ,תיפרג הגוצתל תומילשמ תוכרעמו הנומת דוב

 -לא הרבעהו ההובג תוכיאב יפרג טלפ תספדה

 -וש םיבשחמ ןיב םייפרג םיכמסמ לש תינורטק

 םינושאר תוכז ג60-ל .םינ

 לש תרצויכ םיבשחמה סלועב

 -ומה ןקתה ,20186ח-ה תפש |

 לשו ,עבצו רזייל תוספדמב ליב

 תוירלופופה הנכותה תוליבח

 תלוכי = .קחסוספתסק-ו [!!טפ!זהוסז

 תונורחאה םינשב הבחרוה וז

 -הל ץאחווט6 תכרעמ םע הידמיטלומה םוחתל

 -למ ואדיוו יטרס ,ואדיוו-ואידוא תוגצמ תקפ

 .דועו םיא

 ןורתפ - *לארש* 50זו5 6
 תידרשמה הביבסל אלמ

 5545-ב

 ימוקמה שמתשמל סויכ עיצמ לארשי סוטול

 תמגודכ ,תידושמה הביבסל אלמ ןורתפ

 תקסיע .םלועה יבחרב קוושמה 5חוג15טו6-ה

 -אה ןויליגה תא תללוכ ואואפסוש5-ל הליבחה

 ,4.0 הסריג 10וט< 1-2-3 ידמימ תלתה ינורטקל

 -או םיפקש ,תוגצמ תנכהל -66!הח06 05

 ישיא ןמוי ,1.0וט 0זקגחואטז ,הידמיטלומ יעצמ

 ןוישר) ס6:א6גו] ,תומישמ בקעמו ןמז לוהינל

 -וכה ,תירבעב יישגדיי םילילמתה דבעמ ןכו (דיחי

 דבלב 5545 אוה הז יילסיי לש וריחמ .היגמ לל

 -רל תורשפא תנתינ ,לבגומ ןמז קרפל ,ןכ ומכ

 ןויליגה :עצבמ יריחמב תודדוב תונכות תשיכ

 סזקגחקטז ,(6495 םוקמב) 5395-ב ינורטקלאה

 5299-ב תוגצמה תנכותו (5145 סוקמב) 590-ב

 (5495 סוקמב) 599-ב א\או| קאס ,(5499 סוקמב)

 סוקמב) סישמתשמ הרשעל 5499-ב 60:א811-ו

0 

 םירשפאמ תרבחמ יבשחמ
 קסידה תפילש
 םינותנ תנגהל

 תרבחמה יבשחמ תרדיס לע הזירכה יטבילוא

 לקה סלקשמב םינייטצמ 11.05 - םימדקתמה

 קסידב ,םהלש תילוקה תלוכיב ,(גייק 2.1-2.5)

 תנגה תלוכיב ,ףלשנה םיטקסידה ןנוכב ,ףלשנה

 סהיריחמבו םהב תמייקה תיזיפה הנגההו עדימ

 -תב ,486 וא 386 ידבעמ לע םילעופ סה .םיחונה

 -וכ סה .ןבל רוחש ךסמו עבצ יכסמ לש תורוצ

 ₪08 הלעפה תוכרעמ תא הנבומ ןפואב םילל

 -ול לש ישיאה 080/\א58?1-ה תא ןכו ,תונולחו

 -קה תרשפאמ תינבומה תילוקה תכרעמה .סוט

 -הו חישקה קסידה לע תוילוק תועדוה תטל

 .ךרוצה תעב ןתעמש

 הנתמב 885 תשרל יונמ

 רפסה אוה םדומ תועצמאב תרושקתל ךירדמה

 בשחמהמ תרושקתה אשונל לארשיב ןושארה

 -הל ןיינועמה שמתשמ לכל דעוימ רפסה .ישיאה

 ךלוהה םלועה רבעל וימושיי םוחת תא ביחר

 תועצמאב תרושקתל ךירדמ

 םדומ
 ייאה בשחמב

 לבמיק םי'ג
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 תוושקת תנכותו סדומ תריחב : 585
 דועו 885 םע תרושקת תו
 | -  .תוושקת תונכותו 885 תומישו 77

 ה!סוקופ(ם)הוצה

 ,ינורטקלא ראוד :סיבשחמ תרושקת לש חתפמו

 תונכרצ ,עדימ ירגאמל הסינכ ,תיתיב תואקנב

 יפלאל תישפוח השיגמ םג תונהל ףסונבו תיתיב

 -לט תחיש לש ריחמב תוישפוח בשחמ תונכות

 .ןופ

 ,רפסה לש הינשה הרודהמה לש רואל התאצ סע

 -וימ עצבמ לע םיבשחמ-סוקופ תאצוה הזירכמ

 תשרל סניח יונמ :םישדחה רפסה יארוקל דח

 תורשפאו םישדוח 3 ךשמל 63ו\%8ע לש 885-ה

 22-מ דחא לכמ םוי לכב 50088 תדרוהל

 .תשרבש 885-ה

 רבד לכ םע שגד

 ימכסה רפסמ לע העידוה םיבשחמ ןויכ תרבח
 יישגדיי םילילמתה ידבעמ בולישל הלועפ ףותיש



 *- תוילארשי תורבח לש תו

 [ =. רכיב 9 9%

 םישדח םירצומ

 םימכסהה .תונוש הרמוחו הנכות תוליבח םע

 ;:םה סינורחאה

 בלושי הו םכסה פייע .לבונ תשר לכ סע שגד 4

 תרבח .אש וא האמ תשר לש הנקתה לכב "שגדיי

 שגד תא קוושת ,לארשיב לבונ תגיצנ ,ייבושמ"

 הלש םימושיה ללוחמ סע םג םידחוימ םיאנתב
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 -מה .קג6א \ א משו, בשחמ לכ םע שגד 4

 -כט קוויש רפוס תרכח יייע םיקוושמה םיבשח

 לע ןקתומ יישגדיי םע וקפוסי מייעב תויגולונ

 .קסידה

 דומילל ואדיוו תטלק
 םיבשחמ

 -ילל ואדיוו תוטלק תרדיס האיצוה אדלא תרבח

 תוטלקה .הרמוחו הנכותב סינוש םיאשונ דומ

 תרוצב אוה תירבעל םוגרתהו תילגנא תורבוד

 -מב תוקסועה תוטלק 8 הרדיסב .טסקט תורוש

 תונכות ,תרושקת תותשרל אובמ ,?6-ל אוב

 דועו טקפרפ דרוו ,1-2-3 סוטול ,\וח0סוא, 5

 ,חייש 135 דע 99 ןריחמו העשכ תטלק לכ ךרוא

 (77 ימעמ ךשמה) עטניא רד 'גצ

 דע 1200 :םיריחמה סורטקפס לש הובגה

 -רב 1200 דע 900 ,ןרציה ןוריחמב רלוד 0

 670-1730 םגד השולשה ןיב .יאקירמאה בוח

 לע וב רתוומ התא .רתויב לוזה אוה ינוס לש

 םיגצה לש םימכחתותמה םילולכישהמ קלח

 תוכיא לע רשפתהל ךירצ ךניא לבא ,םירחאה

 ינחבמב אישה ינויצ תא גישה הּו גצ .הנומתה

 -מב םינייוצמ םינויצו תודכלתההו תוריהבה

 -ורל לכות .םיתוויעהו (אוד") הנחבאה ינחב

 ,רלוד 1000-מ תוחפ תרומת בייהראב ושוכ

 .ךפסכל ןייוצמ ךרע

 -ייוצמ תואצות בלשמ אגא 0 לש ₪500ו גצה

 בוט ףסכמ בוט םש בוט
 (47 ימעמ ךשמה)

 -מל מבי יבשחמל םיהז אל) 1ווטווחס 8
 4865א ידבעמב םידייוצמה (םשב ןוימדה תור
 .דבלב

 ,48602/66 8168006 אוה ונרחבש םגדה

 * יקסע עדימ * םיתוריש *

 ץלמומ ילארשי קספ לא
 תיטירבה הרודהמה י"ע

 6 4642188 לש

 ,הילצרהמ יירוסנטיי תרבח לש קספ-לא תכרעמ

 תותשרו םיישיא םיבשחמ תנגהל תשמשמה

 -ופש ,למשחה תקפסאב תוערפהו תוקספה ינפמ

 -מה ידי לע הרדגוה ,לארשיב תרצוימו החת

 רצומכ 6 א/ג0371א6 לש תיטירבה הרודה

 לש ההובג הכרעה ,םיילמרופה סינחבמב תונ

 אל רשועו םייביטקייבוסה םינחבמב םינחובה

 ילמיטפוא ןונוויכו הרקבל םיציחל לש ליגר

 םג ללוכ ₪500,-א ריעצה ויחא .הגוצתה לש

 -וא ותוא הריבעמה ,היגרנאב ןוכסח תכרעמ
 תתנכותמ הפוקת רחאל המונת בצמל תיטמוט

 שורדה ףסכה תא ךל שי םא .תוליעפ רסוח לש

 -אה בוחרב 1200-ל 1100 ןיב) ותשיכרל

 .ךתריחבמ בזכאתת אל (יאקירמ

 אוה ונלש םירחבנה םיגצה ןיב ישילשה

 םיבוט םיעוציב סע .אש6 לש אוטווופעחס 0
 תכרע ,(םיאיש אלל יכ םא) םינחבמה לכב

 ףדעומה רצומכ ןיטינומו תלללכושמ סינונוויכ

 התא סא תונקל ךל יאדכש גצה הז ,קושב
 רלוד 1300) ריחמה תא ךמצעל תושרהל לוכי

 ,ןומטמ 256% ,ןורכז טייבהגמ 8 סע) וריחמש
 קסיד רקב ,ימוקמ קיפא ,טייבהגמ 540 קסיד
 לע ססובמה /וקמ8 יפרג ץיאמ ,ימוקמ קיפאל
 (םדומ-סקפו שטניא 15 גצ ,006ז9000 בבשה
 יביטקרטא ריחמ .בייהראב רלוד 3000 אוה
 -מה תואצותבו הרוצתה רשועב בשחתהב
 -מה 1660 005 דבלמ םינחבמה לכב תונייוצ

 יצירח 6-ו םיננוכ יצרפמ 7 ללוכ לודגה זרא

 תא םיניכמ 21א עקשו םיררואמ גוז .הבחרה

 < תוי5ארשי תורבח לש תועדוה

 לש הכורא המישר לע רבוג אוהשכ ,וביטב ינשה

 הפוריאמ ,םלועב םיליבומהמ םינרצי םירשעכ

 .תירבה תוצראמו

 / 6 6₪21א8 לש 1993 טסוגוא ןויליגב

 קספ-לא תוכרעמ 20 והקסנ תיטירבה הרודהמה

 ןיבש םיקפסהב ,תותשרלו םיישיא םיבשחמל

 .רפמא-טלוו 2,000 דעו רפמא-טלוו 0

 -בל הרגישו רקסב הפתתשה לארשימ 'ירוסנטי"

 -הש ,120-8'1 סגדמ קספ-לאה תכרעמ תא הניח

 ןויצ הלביק תכרעמה .רפמא-טלוו 2,000 הקפס

 חתמ תקספה רחאל הלועפה ךשמ ןחבמב יברימ

 םיילמשחה סיעוציבה לש תוקידבבו

 ארקנה ,ריעצ חא שי הז גצל םג .(בייהראב

 ןוכסח תנייצמ רצומה םשב 6 תואה .6

 -מב ןוכסחב רבודמ ןאכש אלא ,(800%א0אוצ)

 התא םא .היגרנאב ןוכסח אלו השיכר ריח

 -חל לכות 1280א1024 תגוצת ילב תויחל לוכי

 לש ריחמל תיסחי רלוד 200-כ הז סגד םע ךוס

 .רוכבה ויחא

 :חבשל םייוארכ ואצמנ סירחא םיגצ השולש

 617956 םגד קגהב5ץהס/קזס, 10 אא"

 םירחאה סיגצה לכ טעמכ .ץוטשפסחוס 17-ו

 ריבס ריחמל םיעוציב סחי םיגיצמ הריקסב

 בורקמ הניחבל סייואר םהש ךכ ,הלועמ דע

 -דה תא ךמצעל תושרהל לוכי אל התא סא

 .תרמצבש סימג

 -מה קר .םויטנפל תידיתע החבשהל עקרקה

 האצותהו יברימ ןורכז טייבהגמ 64 לש הלבג

 7605-המ תוענומ /ו660 205 ינחמב הכומנה

 תקפסמה הדובעה תנחת" ראותב היכזה תא

 .ייילמיטפוא ךרע

 (<4 תואלבט ךשמה)

 םישדח םירצומ

11 
 1993 קוא לאושי 06

 וואו יו 00000000000000000000606066א = -------------7-7000



 הם א ב

 םינווועארה םיבועחמה לע הזירכה מבי

 006776 33 םיססובמה

 ,םיבשחמ לש השדח הרדס לע הזירכה מבי

 דבעמה לע םסיססבתמה ,סלועב סינושארה

 מבי ידי-לע חתופש ,ץסששז;6 סדקתמה

 סע סיבשחמ לעו ,לפאו הלורוטומ סע ףותישב

 חותיפ וניהש ,הישעתב ריהמה ,ץסששז> דבעמ

 םיבשחמ .מבי לש 088 דבעמ לע רפושמ

 הדובעה תונחת תחפשמ תא וביחרי הלא

 .₪156 5צ575א1/6000 יתרשו

 :וזרכוהש סירצומה ןיב

 ₪156 תחפשמל הסינכ סגד וניהש ,25% תרש 4

 תוחוקלו סיקסעל ןורתפ ןתונה ,5צ דא 0

 100 דע תרשל לוכי הז סגד .םינטק

 30 דע לש ןוסחא תלוכי לעבו םישמתשמ

 טייבגי'ג

 לש ןורכז תלעב ,תיסיסב 250 הדובע תנחת <

 256 דע הבחרה תורשפא םע טייבגמ 6

 30 דע וב ןסחאל ןתינש ימינפ קסידו ,טייבגמ

 .טייבגיי'ג

 סאתמו ץניא 17 גצ סע ,257 הדובע תנחת <

 תונוש תויצולוזר שולשב ךומתל לוכיה ,יפרג

 סוחתל ,רתיה ןיב ,םיאתמהו ההובג המרב

 .הרוטקטיכראב ןונכתה

 יפרג יאמ תלעב ,25%ש הדובע תנחת %

 תנחת לש הלאל תומוד תונוכת תלעב 0

 תו

 קסאפו2 יבשחמ

 ,וזרכוהש ץטשטזק6 יססובמ סיבשחמל ףסונב

 ץסששו? - םדקתמ דבעמ לע םג מבי הזירכה

 סיעוציב תועיצמ וילע תוססובמה תוכרעמה

 .תולעה תירישעכב לע-יבשחמל סיליבקמ

 אלל ,הצרה רשפאמ ץסש6ז? ססובמ דבעמ

 תחת הנכות ימושיי 6500-מ רתוי לש ,הבסה

 מבי לש הליבומה הלעפהה תכרעמ ,א(0

 .₪186 5צ51₪א1/6000 תחפשמל

 הגרדמ תציפק הניה ?0ששז2-ה תייגולונכט

 לש םילדגה םיכרצה לע הנעתש ,תיגולונכט

 לע הרימש ךות ,לע-יעוציבל תוחוקל

 :סניה וזרכוהש םיבשחמה .הנכותב םתעקשה

 םיאתמה ,₪310-םאס תרש - 990 תרש +

 .ינכטהו ירחסמה רזגמל

 םיעוציבה לעב - 590 הדובע-תנחת/תרש %

 תחפשמ לש 500 תרדסב רתויב םיהובגה

50 ₪156. 

 תכרעמה - 584 הדובע-תנחת/תרש 4

 .ץסאטז? תססובמ הנושארה

 סינימז ויהי םישדחה סימגדה לכ

 .1993 רבמבונ/רבוטקואב

 הלעפה תכרעמ לש השדח הסרג
0 

 תכרעמ לש השדח הסריג לע הזירכה מבי

 תחפשמל הנכות ירופיש לעו 8418/6000 הלעפה

 הילע תוטסובמה ,156 5צ51א1/6000 ירצומ

 תיפרג הנכות תייגולונכט תוללוכ תוזרכהה

 ₪156 תחפשמל סידמימ השולשב ןונכתל

 קשממל הכימת תקפסמה 50

 הסריג ,א1א/6000 הלעפהה תכרעמ .ק

 ₪156 5צ578או/6000 תוכרעמב תכמות ,5

 דוביע תויגולונכט ללוכ ,ליבקמב וזרכוהש

 םייפרג םימאתמ ןכו ץסאסז2-ו סואסז6

 :תללוכ השדחה הסריגה .םישדח

 תרשפאמה ,תענומ הקוזחת תליבח 4

 רבעמ ךרוצל דוק ייוניש ןיקתהל תוחוקלל

 .השדח הלעפה תכרעמל קלח

 קשממ קפסמ - \וצטצ| 5ץ5וטחופ \!החהקטז

 .תוכרעמ לוהינל 160% ססובמ

 עבראל הכימת תרשפאמ - ₪446אוק תנכות 4

 .₪156 65 מאו/60000 תוכרעמ

 היתוחוקלל עיצהל התנווכב יכ ,הריהצה מבי

 וצואססוא5פ טפוסורקימו שוטניקמ-לפא ימושיי

 תא ביחרהל ךכ ידי-לעו 41א/6000 תכרעמל

 ₪05-ל רבעמ םימייקה סימושייה סיסב

 שאוא-ו

 ,םירפושמ הנכות ירצומ לע מבי הזירכה דוע

 סימושיי תונבל םימושיי יחתפמל ורשפאיש

 תולק רתיב סירחאו םייעדמ ,םיירחסמ

 :םירצומה ןיב .תוריהמו

 סימושיי חותיפל תובלושמ תוביבס 4

 ספדאגא ,6++ תונכית תופש ישמתשמל

 .60801.-ו

 הוא ואטסואפ םאצואס אאואד/6000 6

 הקיפרג סושייל תכרעמ - 5010 411165-ו

 50770847₪165-ה תזרכה סע .תידמימ-תלת

 הנכות תקפסמה הנושארל מבי הכפה

 0 קטח01., םא :הקיפרגה יקשממ תשולשל

 .11105-ו

 - אוא טסמ 010881 טואש6דסאצ 506/ן685 6

 רזובמ חוקל/ תרש בושחימל ןורתפ סינתונה

 אוא) םיצבק תנסחא לוהינל ןקתמ +

 קסיד חטש תוחוקלל קפסמ - (0

 לש תכרעמב סיצבק תריגהו יטמוטוא

 תא לטבמ וא סצמצמ ןקתמה .חוקל/ תרש

 .סיעצמאב ךסוחו תינדי הנסחאב ךרוצה

 הוא טופדאוטטד שס 5צ5דםאו5 4

 רשפאמ - אגא ג0או5אד ואדם

 ₪ק-ו ₪186 5צ 5151/6000, 50א תוכרעמ לוהינ

 םפאווד .תיזכרמ ₪156 5צ515א1/6000 תכרעממ

 לוהינ רשפאמה ,מבי לש יתודידי קשממ וניה

 הביבסב תורזובמ תוכרעמ לש זכורמ

 תינגורטה

 הקיפרגה םוחתב םירצומ

 םישדח םסירצומ לע מבי הזירכה ףסונב

 תחפשמל תבשחוממה הקיפרגה סוחתב

 :₪156 5צ ד 0

 :םייפרג םיציאמ לש םימגד העברא 4

 סוסו, ,שסואםמ 61100, עסוש טה 090

 .קסו/ םא0או-ו

 תלעב (1.אא) תימוקמ תשר - א 51110 140 ש

 .יפרג ןומטמ ןורכז

 תוכיא קפסמה גצ - 055 טופלו .אצ 17 ש

 הייפצו רתוי הדח הנומת ,רתויב ההובג עבצ

 .תרפושמ

 הידמיטלומ יתורש לע מבי הזירכה דוע

 תכמותה ,הנכות ירצומ לש הצובק א 0

 סיטרדנטסב וידוא וא ואדיו תונכותב

 הדובע-תנחת תוביבסמב ,הישעתב סילבוקמה

 1 .םיישיא םיבשחמ וא
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 4 דומעמ ךשמה עדילא /

 מבי לש היגטרטסאה

 תא ףוקתל איה (הלורוטומו לפא םע תופתושב) מבי לש היגטרטסאה
 והיז לפאו מבי .לטניא יססובמ םיבשחמ - טפוסורקימ לש חכה סיסב
 ןיא ,דבלב לטניא תרמוח יייע רדגומ היהי 76-ה דוע לכ יכ רבכמ הז
 יביטנרטלא דבעמ וניא ססאטזק6-ה ןרובע .טפוסורקימ לומ יוכיס םהל
 לש העצהה לומ ריחמו םיעוציב ,תוליעי לש םיגשומב טופשל שי ותוא
 תוטלתשה ינפמ תנגומ הירוטירט אוה קסושטז 6-ה ןרובע .לטניא
 תולוכי ןה הב ,הכרעמה לש םיעירכמה םיבלשב תוחפל ,טפוסורקימ
 ןויוויש לש םיאנתב דגנ תפקתהל תאצלו יביטנרטלא חוכ סיסב תונבל
 .םייוכיסו תוחוכ

 תוקיזחמ תורבחה יתש םויכ .לפא + מבי תוחוכה בולישב לזלזל רוסא
 תורבחה יתש .ינחלושה בושחימה קושמ (תודיחיב) זוחא 20-כ דחי
 (םיחוורה תא אל יכ םא) תוריכמה תא לידגהל הנורחאה הנשב וחילצה
 תורבחה יתשב .יפנעה עצוממהמ רתוי הברה ,םיזוחא 35 דע 25-ב
 קוויש ,יביסרגא ריחמת לש תוינויחב ,ףוס ףוס ,הלהנהה הריכה
 .םירצומה לש ריהמ םייח רוזחמו חוקלב תרפושמ הכימת ,יקיפא-בר
 הרטמה יזא ,םיצוחנה םיבאשמה תא ךכל הנשדקת תורבחה יתש סא
 תילאיר איה 06176 ססובמ היהי רכמיש ישילש בשחמ לכ 1995-בש
 הנמייתסת 1994 תנשב תועירכמה תוכרעמהש יאנתב - ןיטולחל
 .תווקמה תואצותב

 טקייורפש ינפל םחלהל שי הלאה תוכרעמה תא יכ איה מבי לש היעבה
 \מאמ אוה טניגילט טקייורפ ,רוכזכ .ויתוריפ תא לישבה ד א1וספאז
 ,תינכפהמו השדח הדובע תביבס תריציל לפאו מבי לש ףתושמ חותיפ
 לחה הז טקייורפ .םויכ תורכומה הלעפהה תוכרעמל ילקידר ףילחת
 ,קואא םשב ,לפא לש השדח הלעפה תכרעמ לש ןונכיתה תורטמ ךמסמב
 תביבס .המצע תוחוכב םילשהל חילצת אל איה יכ תעדל החכונ לפאש
 יםימצע תיחנומייכ הרדגוה טניגילט טקייורפב תחתופמה הדובעה
 תנכתל היהי רשפא יכ איה תישעמה התועמשמש הנוכת ,הדוסימ
 לש תללוכה י'תרגסמ"ה ךותב "םימצעייכ ובלתשיש םינטק םילודומ
 תוצובקל רשפאי רבדה .םידלי קחשמב "יוגליי ינבל ומכ ,הדובעה תביבס
 םימושיה יחתפמל ,םילודומה קושב החלצהב תורחתהל תונטק תונכית
 תביבס ומצעל ןגראל יפוסה שמתשמלו םימייק םילודוממ סושי תונבל
 וז הסיפת לש החלצה .רתויב ול םיארינה םילודומה תא תללוכה הדובע
 תיגטרטסא תא תססבמה - טפוסורקימל תוומ תכמ תווהל הלוכי
 םא םג ,תושדח תונוכת לש תאלינ יתלב הפסוה לע הלש םימושיה
 תונכות לש ייהליבחייו םימושיה ןיב הפיפח תרצונ ךכמ האצותכ
 לש השיגה) .בחרנ ףקיהב (ףמפשאפ\א6צ) תוריתי תללוכ טפוסורקימ
 תידעלב הניא ,תונוכת תפסוה יייע םימושיה לש .קסופ יתלב "'חופיניי
 המיי לש השיגה תא %מאל תוטונ םויכ תורבחה בור .טפוסורקימל
 הל ןכש ,ךכמ תירקיעה תנהנה איה טפוסורקימ לבא ."בוט רתוי רתויש
 .(הליבח לכל תונוכת דועו דוע ףיסוהל םיבאשמה תא שי

 לפא לש הריגהה תנש

 שרדנה רידאה אמאמה לע זבוובת 1994 תנש יכ איה לפא לש היעבה
 לש תומיאתב עוגפל ילבמ ,ססאטז6 תמרופטלפל 5ץצוטחו 7 תבסהל
 תא קיפה ידכ :רתויב השק איה לפ א לש המלידה .םינשיה םימושיה

 ענמתש הדימב הלעפהה תכרעמ תא תונשל שי השדחה הרמוחהמ ברימה
 סושי תבסה .םייביסמ סייוניש אלל ףורלמ םיקיתוו שוטניקמ ימושימ

 רתוי הלק הניא קסא6זק6 תמופטלפל 68000 הלורוטומ תמרופטלפמ

 תללוכ הלעפהה תכרעמ ןּכ םא אלא ,םויטנפ תמרופטלפל הבסהמ

 ,ליעל רומאכ .רבעמה עוזעז תא תוככרמו תומלובה דודיב תובכיש

 תונורתיה תא לרטנל הלולעש הדימב םיעוציבב תומגופ םג הלא תובכש

 םימושיה יחתפמ סא חוטב אל הלא םיאנתב .השדחה הרמוחה לש

 אקווד הבסהב מאמה תא עיקשהל ופידעי אל לפא לש םייתרוסמה

 .\1ח00וא5-ל

 הנורחא תונמדזהה אוה קסשטזפ6-ה הרובע .המליד ןיא הלורוטומל

 תיגולונכטה תלוכיה תא הל שי .יללכ בושחימל םידבעמה קושב דורשל

 לכ תא סייגת איהו לטניא דגנ הווש לומ הוושכ דדומתהל תירוציהו
 .המליד ןיא לטיגידל םג .הסובת עונמל ידכ ,םיטעמ אלה ,היבאשמ

 םיבשחמב 4178 ידבעמ תחלצהל סיסבה איה \/וחשסשפ 1 הרובע
 לטיגיד תא ךופהי הדובעה ןחלוש לע אפלאה לש ןולשיכ .םיינחלוש
 .םימלענו םיכלוה החמוג יקוושל םידחוימ םיבשחמ תרציימה הרבחל
 ןיידע 8עא-ו ₪ק לש ןוויכה . או!ק8 /סקיפרג ןוקיליס בולישה יבגל ל"ינכ
 ,תחטוב תויכשמה לש סשורה תא רוציל תוסנמ תורבחה יתשו רורב אל

 .המחלמ תארקל ךלוה אל סלועה וליאכ

 המחלמה לפרע רזפתיש דע תוכחל

 סויה ,אז-ל רובעל בייח שממ אל דחא ףאש איה טפוסורקימ לש היעבה
 .חצנמכ אצוי ימ תוארלו ברקה לפרע רזפתיש דע תוכחל רשפא .רחמ וא
 איהו דחא לכל תכרעמה הניא אז טפוסורקימב תורוקמ ירבדל םג
 .אז לש םיפגאה לע ןגהל תנמ לע ואוחשסאפ לש תופסונ תואסריגל קקדות
 .םיבירי דצמ הפקתהל תוצורפ תורחאה תואסריגה ,אד-ל דוגינב ,לבא
 סג 05/2 ךותב תילאוטריוו ו/וחצסאפ 3.[ תנוכמ לותשל תוכז שי מביל
 \/ 81 תיגולונכט .וציקל עיגי תורבחה יתש ןיב הזוחהש ירחא
 ךישמהל - תורחאלו - הל רשפאת (\צוחמואספ /א.קק!ו6גווסח 8וה8זע 1ח16ז1860)
 יליגרת עצבל הסנת טפוסורקימ רשאכ םג \צוחשסא5 ימושיב ךומתלו
 קשממ - 41 תואירק תא תמגרתמ \אא81 תיגולונכט) .תוררחתשה
 תכרעמ לש תויביטנרטלאה תואירקל \/וחשסשפ לש - םימושיה תונכית
 ,אד תחת \/וחטסיאפ 3.| ימושי םיצר הב הרוצל המוד רבדה .היצלומאה
 תחת ץורי םושיהש איה הרטמה ,לשמל ,50א תאז השוע רשאכש אלא
 לש תוידיתע תואסריג תחת \ווטסשפ ימושי תא ץירת מבי 5
 תא הגשת טפוסורקימ רשאכ .הלשמ \/ 81 תיגולונכט עויסב 72
 לכות ,05/2 םע תומיאתה תא רובשל תנמ לע ,ואוחטסאפ לש 871 תואירק
 .(תושדחה תואירקל וא 481-ה תמאתה יייע הירחא בוקעל מבי

 ןפואב לעפתו התוואג תא עלבת טפוסורקימ םאה איה הלודגה הלאשה
 םיבשחמל םג תוידיתע ו/וחשסשפ תואסריג תנכהל לפאו מביב יולת יתלב
 הב הרוצ התואב הזכ ךלהמ תלשכהל ולעפי לפאו מבי .ץסשטזק6 יססובמ
 לע (דיתעב 5ץצו6חו 7-ו) םויכ 05/2 תלשכהל תלעופ טפוסורקימ
 איהש ךכב האדוהכ והומכ תאז תושעל ,טפוסורקימל .לטניא תמרופטלפ
 ךורכ תאו תושעל אל .קושה תוחתפתה תא הדבל ביתכהל הלוכי אל
 הידמימל טפוסורקימ תא ריזחהליי חילצת מבי יכ ישממ ןוכיסב
 לכ תא התשע טפוסורקימ יכ היה הארנ הכ דעש תורמל .ייםייעבטה

 םישארה תפירע ,תואיגשה לכ תא ושע הירחתמו םינוכנה םידעצה

 דמלנ חקלה יכ הארמ תולודגה םיבשחמה תורבח תולהנהב תיביסמה

 םכל חוודנו םש הייהנ ונחנא .רתוי תולוקש הנייהת תוידיתעה תוכרעמהו

 .ברק ךלהמ לכ לש תויועמשמהו תואצותה לע יתימא ןמוב

5 
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 םיהדמ

 76 תרבוחה תמייק יכ תוארל יתמהדנ ינא

 ...ההובג הכ המרבו - תירבעב /0/286

 ואלבצילב יש

 והשמ יתאצמ אלו ןותיעב יתפדפיד ...

 .לוק יסיטרכו 885 אשונב
 צכ יתימא

 ביחרמו ןיינעמ ןותיע לע ,וצמאו וקזח

 .ןויליגל ןויליגמ רפתשמה ,םיקפוא
 רלגניר ןרוא

 רפתשמו ךלוה ...וחילצהו ולע

 ארוע ןב יזח

 60ק סח 16 ₪006 אסא!
 ןוויס ישי

 תוניינעמ תובתכ ,הלועמ ןותיעה ...

 .דואמ תומרותו
 טרופפר הרול

 דוע םיצור

 הנכות טקסיד ףיסוהל ..
 ץיבקדוי לאומש

 .םיקירטו םיפיט - תונכות ירודמ
 רקוצ לייא

 ..בשחמ יקחשמ ומכ יייניצר" תוחפ רודמ ..

 !ןיינעמ דואמ ןותיע :םוכיסל
 יקסבוקטרט סילא

 ומסרפתהש תופסונ תובתכו ףסונ עדימ

 תיאקירמאה הרודהמב
 סאיזלגא רחש

 הריכמ - םיארוקה שומישל תועדומ חול ..

 תורפסו יפקיה דויצ ,םיבשחמ לש הינקו

 .רזע
 סיובסקוב ןליא

 תוישפוחה תונכותה לש הריקס .1

 בשחמ תופשו תונכית רודמ .2

 תוישומיש תונכותל םיקירט .3

 .תוריכמ יעצבמו םיריחמ םוסרפ .4
 יניז םרוי

 םיבלושמ תונורתפ לש רודמ ףיסוהל

 לש בוליש שפחמ ינא ,לשמל .דחי םידבועה

 ריממו יפרג ץיאמ ,ואדיוו תטילק סיטרכ

 ינא ךיא .הידמיטלומ רובע 1.-ל /6\-מ

 דובעי סנמא בולישה יכ חוטב תויהל לוכי

 םא יב ךומתל לוכי לארשיב ימ :ןנכותמכ

 !םיישקב לקתא
 דירפ ירדנא

 ו י

 ?הלמל

 ינכט טרפמ לארשיב םימסרפמ אל המל

 ךכ לכ השק המל :םיבשחמה לש קייודמ

 םייפרגה םיסיטרכהמ קלח גישהל

 יגצ המל ?ןיזגמה ידי לע םיצלמומש

 ?ךכ לכ םירקי 1118ץא6
 יבגנה סהרבא

 קושה תא תוניצרב חקול אל דחא ףא עודמ

 הפיא :תירבעב תינחלוש רואל האצוה לש

 ?תירבעב (ווז4ןושפצ- 3 0601006

 דוד ןב השמ

 לע סירמאמ הברה ךכ לכ שי המל .

 ומכ - םיארוק טעמ קר םיניינעמש םיאשונ

 !תרושקת תותשרו סקינוי

 ןמדירפ ינור

 ?אל המל

 עובק רודמ םג וסינכת אלש המל ...

 !שוטניקמ יבשחמל
 רבוד סייח

 וס, רודמה תא םג ומגרתת אלש המל

 תא .. ויאקירמאה ןיזגמהמ חשו ו!

 !םגרתל וליפא ךירצ אל תורוטקירקה

 חילמלא דוד

 תיצמת סג םיאיבמ אל םתא המל

 !בייהראב תומסרפתמה תועדומהמ

 תובתכהמ תוחפ אל תוניינעמ ןה ...

 !םיריחמ םימסרפמ ןכ םיאקירמאהו

 יול םחנמ

 םש

 המסידא

 טקפמיא

 טפוסרטניא

 םישילא

 סקינורטסיא

 טנאדא

 יטבילוא

 הנכות ירצומ ריבד

 התלד

 ימע דוה

 תבשבשח

 הנכות לעי

 הנכות לעי

 תינלכ

 תינלכ

 טקנוק ילכ

 בשחמה תירק-למרכ

 םדקתמ בושחימ

 גאמ

 ןתימ

 קתעמ

 םיבאשמ

 פייטורקימ

 ןויס

 םיבשחמ סוקופ

 החנמ-וק

 להתנוק

 באז לוק

 טרק

 ףשר
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 תופשו תורש תוינכות
 מ"עמ ללוכ

 תונכותו ,תונכת

 תויכונח
 "סט דמואאוסאז"

 \!40-ל תונכות דח 0 0 0
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 חס. ם] (.חששםו])

 סלוע תא הליבומה הרבחה לע םירבדמשכ ,םויה

 ו |

| 

 ,תיאקירמאה םיבשחמה תרבח ?עתפומ
 תרבח איה ,םלועב הלדוגב הינשה
 .הדבוע .םלועה תא הליבומה םיבשחמה

 ,11? רצוקמה המשב וא ,דרקפ טלויה
 סלועב הדיחיה םיבשחמה תרבח איה
 11%-מ תוחפ אל ,תויבקעב העיקשמה
 .חותיפו רקחמב יתנשה הרוזחממ

 הניחבמ רתויב הנתיאה הרבחה קר
 הלוכי ,דיתעב העיקשמה ,תיסנניפ
 בחרה ןווגמה תא הווהב ךל קינעהל
 ,םיללוכ תונורתפ לש רתויב םדקתמהו
 תיבהו דרשמה ןמ ,בושחמה ימוחת לכב
 .תימלועה קט-ייהה תיישעת דעו

 וי"

 ה :תויתוא 2 רוכזל קיפסמ םיבשחמה |

 תונווגמ תונכות םיללוכ ולא תונורתפ
 תונחת ,םיתרש ,םימדקתמ םימושייו
 םיישיא םיבשחמ ,המצוע תובר הדובע
 לכל תולועמ תוספדמ ןווגמ ,םיאשינו
 דויצ תא ףאו ,רחא יפקיה דויצ ,ביצקת
 רתויב םדקתמה הקידבהו הדידמה
 .םלועב

 הליבומה םיבשחמה תרבחש אלפ ןיא
 תא תעבוקה איה סלועה תא
 .םיימלועה םיטרדנטסה

 תא וליבוה ןהב ,םינש תורשע ירחא ,ךכ
 אצמת - תויתוא שולש םיבשחמה סלוע
 .₪ץ :םייתש קר דוחב וישכע
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 .רתוי ךל תתל חמשנ
 זכרמ ,הדידמו בושחמ תוכרעמל הנפ אנא
 .03-5380333 .לט ,חוקלל עדימ

 קרפ ושש .=דד
 2 | קמסא המס
 םלועה תא הליבומה םיבשחמה תרבח


